Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 84/2012 Rektora UKSW

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIAŁACH / W JEDNOSTKACH OGÓLNOUCZELNIANYCH

z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCZELNIANA KOSMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (UKJK)

Cel: ocena organizacji
procesu dydaktycznego
w jednostkach
• Sporządzenie
raportu z kontroli i
przedstawienie
Rektorowi projektu
zaleceń
pokontrolnych

OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA I EWALUACJI
UKSW (OBJ)

PROREKTOR WŁAŚCIWY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

AUDYTOR
WEWNĘTRZNY

DZIEKAN
Powołuje WKJK i WKD – po zasięgnięciu opinii RW (do końca października)
Przedstawia raport samooceny na posiedzeniu RW (październik), a następnie przedstawia go UKJK wraz
ze stanowiskiem RW (do końca listopada)
Organizuje ocenę zajęć przez studentów i doktorantów po zakończeniu cyklu kształcenia danego
przedmiotu oraz korzysta z opracowania wyników przez WKJK
Organizuje cykliczne hospitacje zajęć dydaktycznych zgodnie z procedurami określonymi przez RW
Dokonuje cyklicznej analizy wniosków z monitoringu losów absolwentów (na podstawie raportu WKJK)

•
•
•
•
•

ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(ZJK)

WYDZIAŁOWE KOMISJE DYDAKTYCZNE (WKD)

Cel: zapewnianie jakości kształcenia

• Analiza konstrukcji programów studiów na
poszczególnych kierunkach, formach, poziomach i
profilach studiów
• analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z
potrzebami rynku pracy
• Propozycje udoskonalania programów studiów (również
zmian efektów kształcenia) – przedstawienie RW (do
końca maja)
•
Wprowadzenie zatwierdzonych zmian do programów
studiów (do końca lipca)

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA (WKJK)

Cel: zapewnianie jakości kształcenia

• Sporządzenie raportu samooceny
jednostki za poprzedni rok akademicki
i przekazanie go do kierownika
jednostki ogólnouczelnianej (Kjo) – do
końca X
• Określenie procedur hospitacji zajęć
dydaktycznych – do końca X

Cel: ocena jakości kształcenia
Sporządzenie projektu raportu
samooceny i przedstawienie go
dziekanowi (do końca października)
• Sporządzenie raportu z oceny zajęć
dydaktycznych

•

GRUPA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH
(GIZ)

MONITOROWANA GRUPA ABSOLWENTÓW
(MGA)

Cel: wpływ na kształtowanie programu studiów

Cel: wpływ na kształtowanie programu studiów

RADA WYDZIAŁU
(RW)
• Zatwierdzenie
zmian w
programach
studiów (do końca
maja)
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH
ZALICZANYCH DO
MINIMUM
KADROWEGO (ZN)
• Zajęcie stanowiska
w sprawie oceny
efektów
realizowanego
procesu kształcenia
(do końca
października)

