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Struktura organizacyjna i tryb działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UKSW

nadzór nad funkcjonowaniem systemu – PROREKTOR WŁAŚCIWY DS. KSZTAŁCENIA

Przewodniczący
nauczyciel akademicki
ze stopniem co najmniej
doktora habilitowanego

SENAT UKSW
- Uchwała w sprawie
wytycznych
dotyczących poprawy
jakości kształcenia na
UKSW – do końca II
- zatwierdza efekty
kształcenia dla
poszczególnych
kierunków, poziomów
i profili studiów – do
końca IV
- określa wytyczne dla
Rad Wydziałów
dotyczące
projektowania
programów studiów

Zadania:
- opracowanie formularza raportu
samooceny jednostek
- opracowanie formularza oceny
elementów procesu
dydaktycznego i przeprowadzanie
badania na temat organizacji
procesu dydaktycznego
- opracowanie formularza oceny
zajęć dokonywanej przez
studentów i doktorantów UKSW

UCZELNIANA KOMISJA ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (UKJK)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryb działania
cykliczne posiedzenia Komisji – protokół z każdego posiedzenia przekazywany jest do prorektora właściwego ds. kształcenia
analiza raportów oceny elementów organizacji procesu dydaktycznego – do końca IX
ustalenie kryteriów oceny zajęć dokonywanej przez studentów i doktorantów – do końca XI
analiza raportów z badania losów absolwentów – do końca grudnia
określenie elementów, kryteriów i formy oceny do raportu samooceny jednostek UKSW – do końca VI
analiza raportów samooceny – do końca I następnego roku kalendarzowego
przedstawienie wyników oceny wraz z zaleceniami pokontrolnymi Senatowi UKSW – do końca II
bieżąca kontrola w jednostkach zaleceń Senatu UKSW dotyczących poprawy jakości kształcenia – wyniki kontroli
przedstawiane są prorektorowi właściwemu ds. kształcenia

Komisje ds. jakości kształcenia w jednostkach
ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (ZJK)

WYDZIAŁOWE KOMISJE
DYDAKTYCZNE (WKD)

…

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI

…

KSZTAŁCENIA (WKJK)

KIEROWNIK JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANEJ
(Kjo)
- przekazuje UKJK raport samooceny wraz
ze swoją opinią – do końca XI
- organizacja hospitacji zajęć dydaktycznych

…
Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW (OBJKE)

Członkowie
- nauczyciele akademiccy
- studenci
- doktoranci
- pracownik CSI

Członkowie:
- Kierownik OBJ
- nauczyciel akademicki ze
stopniem naukowym
- Zespół Naukowo-badawczy

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UKSW

UCZELNIANA KOMISJA DS.
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (UKJK)

OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
I EWALUACJI UKSW (OBJ)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
- Sporządzenie raportu z kontroli
i przedstawienie Rektorowi
projektu zaleceń pokontrolnych

DZIEKAN

…
…
RADA WYDZIAŁU (RW)
oraz
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
ZALICZANYCH DO MINIMUM
KADROWEGO

SAMORZĄD STUDENTÓW UKSW (SaS)
- aktywny udział studentów w komisjach
- aktywny udział studentów w pracach nad
doskonaleniem programów studiów
- mobilizacja studentów do wyrażania swojej opinii w
ankietach dotyczących oceny procesu dydaktycznego

D ZIAŁ KSZTAŁCENIA (DKs)
- aktualizowanie Katalogu Przedmiotów ECTS
- organizacja szkoleń z zakresu jakości
kształcenia
- publikowanie wyników badań ewaluacyjnych

(ZN)

CENTRUM SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH (CSI)
- organizacja szkoleń z zakresu
wykorzystywania narzędzi
teleinformatycznych
w procesie dydaktycznym

BIURO KARIER (BK)
- cykliczne badanie losów absolwentów
i dostarczanie wyników Dziekanom
Wydziałów

