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Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na wydziałach i w jednostkach ogólnouczelnianych UKSW

Prorektor właściwy ds. kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

WYDZIAŁ
Nauczyciele akademiccy
– opinia w sprawie realizacji
zakładanych efektów kształcenia
(IX*)
*oznacza termin wykonania

Rada wydziału (RW)
– zatwierdzanie zmian w programach
studiów (V)
– zatwierdzanie sporządzonej karty
samooceny wydziału (XI)

JEDNOSTKA OGÓLNOUCZELNIANA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

Dziekan
– nadzór nad funkcjonowaniem WSZJK na wydziale
– powoływanie WKJK i WKD po zasięgnięciu opinii RW (X)
– organizowanie oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i
doktorantów po zakończeniu cyklu kształcenia danego przedmiotu i
analiza raportu z badania opracowanego przez WKJK
– analiza wniosków z monitoringu losów zawodowych absolwentów
– organizowanie cyklicznych hospitacji zajęć dydaktycznych
– przedłożenie RW oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia
po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich (IX)
– przedstawienie sporządzonej karty samooceny wydziału do
zatwierdzenia RW i przekazanie je prorektorowi (XI)

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia (WKJK)
CEL: ocena jakości kształcenia
– ocenianie programu studiów pod względem zgodności z opisem efektów
kształcenia i metodami dydaktycznymi
– analiza dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku pracy
– kontrolowanie prawidłowego przyporządkowania liczby punktów ECTS
– monitorowanie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur oceny
studentów i doktorantów
– ocenianie elementów organizacji procesu dydaktycznego
– monitorowanie prawidłowego sposobu przeprowadzania ankiety oceny
zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów, sporządzanie z niej
raportu i publikacja uśrednionych wyników na stronie internetowej (IX)
– monitoring badań naukowych pod względem zgodności tematyki z
wykładanymi przedmiotami
– ocena systemu nagradzania nauczycieli akademickich, doktorantów i
pracowników administracyjnych związanych z procesem dydaktycznym
– sporządzanie karty samooceny wydziału i przedstawienie jej dziekanowi
(XI)
– przedstawienie dziekanowi sprawozdania z działalności komisji za
kończący się rok akademicki (IX)

Kierownik
– nadzór nad funkcjonowaniem WSZJK w jednostce
– powoływanie ZJK po zasięgnięciu opinii rady jednostki (X)
– organizowanie oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i
doktorantów po zakończeniu cyklu kształcenia danego przedmiotu
i analiza raportu opracowanego przez ZJK
– organizowanie cyklicznych hospitacji zajęć dydaktycznych
– przedłożenie radzie jednostki oceny realizacji zakładanych
efektów kształcenia po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich
(IX)
–przedstawienie sporządzonej karty samooceny jednostki do
zatwierdzenia radzie jednostki i przekazanie jej prorektorowi (XI)

Wydziałowa komisja dydaktyczna (WKD)
CEL: zapewnianie jakości kształcenia
– wdrażanie procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia opracowanych przez
UKJK
– opracowanie projektu procedury hospitacji zajęć
– przedstawienie RW propozycji udoskonalenia programów studiów (V) i wprowadzenie
zatwierdzonych zmian do programów studiów (VII)
– przygotowanie oferty współpracy z interesariuszami zewnętrznymi zgodnie z
zarządzeniem Rektora UKSW w sprawie modelu współpracy z pracodawcami
– wskazywanie nauczycielom akademickim metod doskonalenia procesu kształcenia
– opracowanie metod poprawy mobilności studentów, doktorantów i pracowników
naukowo-dydaktycznych
– przedstawienie dziekanowi sprawozdania z działalności komisji za kończący się rok
akademicki (IX)
Studenci i doktoranci
– aktywny udział w komisjach
– udział w badaniu oceny zajęć
dydaktycznych i oceny elementów
organizacji procesu dydaktycznego

Interesariusze
zewnętrzni
– wpływ na
kształtowanie
programów studiów

Monitorowana
grupa absolwentów
– wpływa na
kształtowanie
programu studiów

Nauczyciele akademiccy
– opinia w sprawie realizacji
zakładanych efektów kształcenia
(IX*)

Rada jednostki
– zatwierdzanie sporządzonej
karty samooceny jednostki

Zespół ds. jakości kształcenia (ZJK)
CEL: zapewnianie jakości kształcenia
– określenie procedur hospitacji zajęć dydaktycznych
– monitorowanie stosowanych kryteriów, przepisów i
procedur oceny studentów i doktorantów
– ocenianie elementów organizacji procesu
dydaktycznego
– monitorowanie prawidłowego sposobu
przeprowadzania ankiety oceny zajęć dydaktycznych
przez studentów i doktorantów, sporządzanie z niej
raportu i publikacja uśrednionych wyników na stronie
internetowej (IX)
– sporządzanie karty samooceny jednostki i
przedstawienie jej kierownikowi (XI)
– przedstawienie dziekanowi sprawozdania z
działalności zespołu za kończący się rok akademicki
(IX)
Studenci i doktoranci
– aktywny udział w zespole
– udział w badaniu oceny zajęć dydaktycznych i oceny
elementów organizacji procesu dydaktycznego

