UCHWAŁA Nr 63/2015
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 22 maja 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 69/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących
poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu UKSW oraz w związku z § 3 ust. 3 pkt 8 Zarządzenia
Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania
jakości kształcenia – uchwala się, co następuje:
§1
W Uchwale Nr 69/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia
oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zmienionej uchwałą Nr 46/2014
Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) po §2a dodaje się §2b w brzmieniu:
„§2b. Na podstawie przeprowadzonej oceny jakości kształcenia Senat UKSW określa
wytyczne dla jednostek prowadzących kształcenie do zrealizowania do końca roku
akademickiego 2015/2016:
1) Konieczność zmodernizowania strony internetowej UKSW i dostosowania jej do
urządzeń mobilnych oraz utworzenia kompatybilnej wersji w języku angielskim;
2) Prowadzenie większej liczby zajęć metodą e-learningową wraz z organizacją
szkoleń dla nauczycieli akademickich w tym zakresie;
3) Rozwijanie podstawowych kompetencji informatycznych studentów poprzez
zlecanie prowadzenia zajęć z obsługi komputera i programów biurowych osobom
z odpowiednimi kompetencjami;
4) Poszerzenie oferty zajęć na jednolitych studiach magisterskich i studiach II stopnia
prowadzonych w języku angielskim i innych językach obcych, zgodnie
z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji;
5) Stworzenie ogólnouczelnianej oferty zajęć rozwijania umiejętności obywatelskich;
6) Analiza programów studiów pod względem przygotowania do prowadzenia studiów
o profilu praktycznym i profilu ogólnoakademickim zgodnie z wymaganiami
nowego rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów;

7) Przegląd i aktualizacja matryc efektów kształcenia według jednolitego standardu.
8) Konieczność stałej aktualizacji kart przedmiotów (sylabusów);
9) Usprawnienie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na
wydziałach, tak aby w realny sposób spełniał swoją funkcję, m.in. aktywizacja
powołanych w tym celu komisji, prowadzenie konsultacji z pracownikami
i studentami, organizowanie dni dobrych praktyk, gdzie członkowie aktywnie
działających wydziałowych komisji dzielą się swoimi metodologiami i technikami
wdrażania systemu zapewniania jakości kształcenia z innymi wydziałami.”;
2) Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej
Uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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