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1. Podstawowe założenia polityki zapewnienia jakości kształcenia w jednostce 

Za jakość kształcenia na Wydziale bezpośrednio odpowiedzialny jest Dziekan. Wydziałowa 

Komisja ds. Jakości Kształcenia i Rozwoju Wydziału jest powoływana przez Dziekana w celu 

współuczestniczenia w tworzeniu, doskonaleniu i monitorowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia. 

Podstawowym założeniem jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziale, wzrost poziomu 

naukowego Wydziału, uatrakcyjnianie oferty  edukacyjnej oraz unowocześnianie procesu kształcenia oraz 

poprawę warunków jego realizacji, a także monitorowanie i doskonalenie Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. 

2. Cele wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

Ogólnym celem funkcjonującego na WWF wewnętrznego systemu zapewniania jakości jest 

doskonalenie procesu kształcenia studentów w celu nabywania kompetencji zgodnych z oczekiwaniami 

rynku pracy. Jako cele szczegółowe wyróżnia się: 

 monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich stopniach i kierunkach studiów,  

 zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji oraz stałego rozwoju kadry dydaktycznej, 

 ocena programów i efektów kształcenia, 

 analiza oceniania przez studentów, 

 ocena rozwoju naukowego , internacjonalizacji kształcenia i mobilności nauczycieli oraz 

studentów, 

 warunki kształcenia w jednostce. 

3. Struktura i procedury wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

System jakości jest na WWF regulowany m.in. zarządzeniem Rektora nr 50, Uchwałą 71 Senatu, 

Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innymi właściwymi dla obszaru zarządzeniami Rektora oraz 

Dziekana, Zarządzenie Rektora nr 14/2014/2015. Nadzór nad zapewnianiem jakości kształcenia na WWF 

pełni Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Rozwoju Wydziału, we współpracy z władzami 

Wydziału i innymi komisjami stałymi. Współpraca poszczególnych komisji w zakresie gromadzenia 

informacji, formułowania rekomendacji oraz podejmowania decyzji pozostaje w zgodzie z przyjęta 

strukturą funkcjonowania Systemu. 
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 Wszystkie komisje wydziałowe podlegają bezpośrednio Dziekanowi WWF. Ich zadania i cele 

wynikają z przyjętych przez Radę Wydziału regulaminów funkcjonowania. Podstawowe obszary 

współpracy z Komisją Jakości zostały określone w tabeli 1. 

Tab. 1. Zakres współpracy komisji stałych WWF w zakresie zapewniania jakości kształcenia na WWF 

Lp. Nazwa komisji Przewodniczący 

Działania komisji w ramach współpracy 

z Komisją ds. jakości kształcenia 

i rozwoju wydziału 

1. Komisja ds. Budżetu i 

Finansów Wydziału 

Dr Andrzej Smoleń - opiniowanie w zakresie systemy 

motywacyjnego pracowników wydziału 

2. Komisja ds. Awansów 

Profesorskich 

Prof. dr hab. 

Czesław Urbanik 

- monitorowanie jakości kadry 

nauczycielskiej i poziomu naukowego 

wydziału 

3. Komisja ds. Nauki  Dr hab. prof. AWF 

Jan Gajewski 

- monitorowanie poziomu naukowego 

wydziału, 

- monitorowanie zgodności problematyki 

podejmowanych badań naukowych z 

kierunkami kształcenia, 

- zapewnianie udziału studentów 

i doktorantów w realizowanych badaniach 

naukowych 

- monitorowanie wykorzystywania 

wyników badań naukowych w procesie 

dydaktycznym 

4. Komisja ds. Odznaczeń, 

Wyróżnień i Nagród 

Prof. dr hab. 

Dmytro Poliszczuk  

- rekomendowanie w zakresie systemu 

motywacyjnego dla najlepszych 

pracowników 

5. Komisja ds. Oceny 

Nauczycieli 

Akademickich 

Prof. dr hab. 

Zbigniew Dziubiński 

- bieżąca i okresowa ocena nauczycieli 

akademickich 

- analiza poziomu naukowego wydziału 

- przegląd kadry naukowo-dydaktycznej na 

wydziale 

- monitorowanie polityki kadrowej uczelni 

6. Komisja ds. Oceny Prac 

Dyplomowych 

Dr hab. prof. AWF 

Marek Kruszewski 

- ocenianie przebiegu procesów 

dyplomowania studentów/doktorantów 

/słuchaczy studiów podyplomowych 

- monitorowanie przestrzegania zasad 

ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

7. Komisja ds. Planów 

i Programów Studiów 

Doc. dr Alicja Zarychta - opracowywanie programów kształcenia 

i monitorowanie wprowadzanych zmian 

- okresowe przeglądy programów 

kształcenia 

- przeglądy i weryfikacje efektów 

kształcenia, analiza skuteczności ich 

osiąganie, 

- ocenianie studentów/doktorantów 

/słuchaczy studiów podyplomowych 

- monitorowanie opracowywania oferty 

kształcenia w języku obcym 



8. Komisja ds. Sportu Dr Artur Kruszewski - rekomendowanie działań wspierających 

pracowników i studentów uzyskujących 

wysokie wyniki sportowe 

9. Komisja ds. 

Potwierdzania Efektów 

Uczenia Się 

Dr hab. 

Krzysztof Jankowski 

- analiza poprawności przebiegu procesów 

potwierdzania efektów uczenia się 

10. Komisja ds. Jakości 

Kształcenia i Rozwoju 

Wydziału 

Dr hab. 

Jakub Adamczyk 
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Działaniem systemu objęci są: nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów 

i form studiów, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy 

administracyjni i techniczni Wydziału związani z procesem kształcenia studentów (tzw. 

interesariusze wewnętrzni). Ich opinie, propozycje i sugestie mają istotny wpływ na 

kształtowanie systemu, tak by spełniał on swoją funkcję w sposób najbardziej przyjazny dla 

środowiska, którego dotyczy. Funkcjonowanie WSZJK ma charakter ciągły i systematyczny. 

W jego wdrażaniu wykorzystuje się dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki oraz 

wprowadza nowe inicjatywy, mające na celu ustawiczne doskonalenie jakości kształcenia. 

Przewodniczący WKOZJK przygotowuje podsumowujące sprawozdania nt. samooceny 

jakości kształcenia na wydziale, zawierające wnioski oraz proponowane działania, mające na 

celu doskonalenie jakości kształcenia, a następnie przekazuje je Dziekanowi. 2. Dziekan 

przedkłada radzie wydziału ocenę efektów kształcenia na wydziale. Rada wydziału 

przynajmniej raz w roku akademickim poświęca jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom 

doskonalenia jakości kształcenia na wydziale. 

Zakres działania i kompetencje Komisji wynikają z zapisów zawartych w załączniku do 

uchwały nr 4/D/2013 Rady Wydziału WF. 


