Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2021 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN
DZIAŁU INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH, SZKOLEŃ I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(DID)

§ 1.
Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia jest jednostką administracji
ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powołaną do
podnoszenia jakości kształcenia poprzez rozwój dydaktyki akademickiej, stały przegląd innowacyjnych
metod dydaktycznych, wykorzystanie nowych technologii cyfrowych do analizy efektów uczenia się,
projektowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających kształcenie nauczycieli akademickich
oraz wdrażanie nowoczesnych metod i form kształcenia.
§ 2.
Regulamin określa organizację i zadania Działu Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości
Kształcenia, zwanego dalej „Działem”.
§ 3.
1. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu.
2. Szczegółowy zakres zadań pracowników Działu, w tym kierownika, zawarty jest w opisach
stanowisk oraz indywidualnych zakresach obowiązków.
3. W celu wsparcia merytorycznego i eksperckiego w realizacji zadań Działu określonych w § 4,
prorektor właściwy ds. kształcenia powołuje stałe zespoły robocze:
1) Zespół ds. e-learningu;
2) Zespół ds. badań jakości kształcenia;
3) Zespół ds. studiów podyplomowych;
4) Zespół ds. otwartych zasobów edukacyjnych.
4. Kierownik Działu może wnioskować do prorektora właściwego ds. kształcenia o powołanie
dodatkowych zespołów doradczych oraz edukacyjno-badawczych, wspierających go w realizacji
zakresu działalności Działu.
§ 4.
1. Do zadań Działu należy w szczególności:
1) upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnej dydaktyki;
2) współpraca z jednostkami uczelni w zakresie działań jakościowych w obszarze dydaktyki;
3) prowadzenie analizy wyników badań z zakresu dydaktyki oraz tworzenie narzędzi
edukacyjnych;
4) organizacja i rozwój uczelnianej oferty dydaktycznej w trybie e-learningu (e-UKSW);
5) wsparcie pracowników dydaktycznych UKSW w zakresie wykorzystywania nowych form
i metod kształcenia w procesie dydaktycznym;
6) utworzenie platformy do kursów on-line w ramach „Uniwersytetu Otwartego” i koordynacja
działań w tym zakresie;
7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się rozwojem programów,
metod i form kształcenia;
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8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)

koordynowanie oferty studiów podyplomowych i współpraca z jednostkami merytorycznymi
w zakresie prowadzonych studiów;
organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji poświęconych podnoszeniu kompetencji
dydaktycznych kadry akademickiej UKSW (zarówno wewnętrznych jak i o charakterze
ogólnopolskim);
projektowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających kształcenie nauczycieli
akademickich;
udział w projektach z zakresu dydaktyki i podnoszenia jakości kształcenia;
wsparcie pracowników UKSW w zakresie umiejętności pracy w systemie e-UKSW (m.in.
platforma Moodle, aplikacje MS Office i in.);
organizacja cyklicznych wydarzeń (np. Tydzień Jakości Kształcenia) związanych
z upowszechnianiem działań jakościowych w obszarze dydaktyki w UKSW;
upowszechnianie informacji nt. prowadzonych działań w obszarze jakości kształcenia w UKSW
i komunikacja ze środowiskiem akademickim poprzez różne kanały: strona crd.uksw.edu.pl,
Newsletter dydaktyczny UKSW, media społecznościowe (np.FB, Instagram), dedykowane fora
dyskusyjne, itp.;
dbałość o aktywizację na rzecz kultury jakości kształcenia i dodatkową ofertę rozwojową dla
studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych;
współpraca z Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia i zespołami ds. jakości kształcenia na
wydziałach;
współpraca z zespołami przygotowującymi raporty do PKA.

2. Dział prowadzi swoją działalność przy wsparciu powołanych zespołów. Do zadań zespołów,
o których mowa w §3 ust. 3 należy przede wszystkim:
1) Zespół ds. e-learningu:
a) organizacja i rozwój uczelnianej oferty dydaktycznej w trybie e-learningu
(e-UKSW);
b) wsparcie pracowników UKSW w zakresie umiejętności pracy w systemie
e-UKSW (m.in. platforma Moodle, aplikacje MS Office i in.);
2) Zespół ds. badań jakości kształcenia:
a) prowadzenie badań z zakresu dydaktyki;
b) opracowywanie wyników badań jakościowych prowadzonych w UKSW i przygotowywanie
raportów;
3) Zespół ds. studiów podyplomowych:
a) tworzenie oferty studiów podyplomowych i współpraca z jednostkami merytorycznymi w tym
zakresie;
4) Zespół ds. otwartych zasobów edukacyjnych:
a) utworzenie platformy do kursów on-line w ramach „Uniwersytetu Otwartego” i koordynacja
działań w tym zakresie;
b) współpraca z wykładowcami w zakresie gromadzenia zasobów otwartych.
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