
 

Struktura Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

I 

 

1. Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia realizowany jest przez: 

1) Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia (URJK); 

2) Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia (WKJK); 

3) Zakładowe Komisje ds. Jakości Kształcenia (ZKJK); 

4) Dział Nauczania; 

5) Rady Ekspertów; 

6) Jednoosobowe organy i stanowiska w Uczelni, do których zalicza się: 

a) rektora; 

b) prorektora właściwego ds. nauczania i studentów; 

c) dziekana wydziału; 

d) kierownika zakładu; 

e) koordynatora przedmiotu; 

f) kierownika Działu Nauczania; 

g) pracownika Biura Karier. 

2. Nadzór nad procesem zapewnienia jakości kształcenia i weryfikowania jego efektów na poziomie uczelni 

sprawuje Rektor Uczelni, na poziomie wydziału dziekan, a na poziomie zakładu i studium kierownik. 

3. Zadania w zakresie monitorowania zgodności programów studiów z przepisami uczelnianymi oraz powszechnie 

obowiązującymi wykonuje Dział Nauczania, w ramach którego może funkcjonować uczelniany koordynator ds. 

jakości kształcenia odpowiadający za zapewnienie spójności tych programów i przepisów. 

4. Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów wykonuje 

koordynator przedmiotu. 

5. Zadania w zakresie badania opinii studentów w zakresie oceny zajęć i pracy nauczycieli akademickich wykonuje 

kierownik Działu Nauczania w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. nauczania i studentów oraz 

samorządem studentów. 

6. W ramach każdego z wydziałów mogą być realizowane inne zadania związane z procesem kształcenia na danym 

kierunku studiów pod nadzorem dziekana wydziału. 

7. Zadania w zakresie monitorowania efektów uczenia się na rynku pracy, w tym ankietowania absolwentów, 

wykonuje pracownik Biura Karier. 

 

II 

 

1. Dla realizacji zadań USZJK na szczeblu Uczelni, Rektor powołuje Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia, 

w skład której wchodzą: 

1) prorektor właściwy ds. nauczania i studentów jako przewodniczący; 

2) dziekani wydziałów; 

3) przedstawiciele Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia; 

4) uczelniany koordynator ds. jakości kształcenia; 



5) kierownik Działu Nauczania; 

6) pracownik Biura Karier; 

7) kierownik Centrum Studiów Podyplomowych; 

8) dwóch przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego (zwanej dalej URSS). 

2. Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia powołuje się na okres kadencji władz Uczelni, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiciele URSS powoływani są na okres 1 roku akademickiego. 
 

III 

 

1. Dla realizacji zadań USZJK na szczeblu wydziału Rektor Uczelni, na wniosek dziekana wydziału, powołuje 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, w skład której wchodzą: 

1) dziekan wydziału jako przewodniczący; 

2) kierownicy zakładów; 

3) Komisja programowo-dydaktyczna w Wydziale Nauk o Zdrowiu; 

4) przedstawiciele nauczycieli akademickich; 

5) przedstawiciele samorządu studenckiego. 

2. W posiedzeniach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia mogą uczestniczyć przedstawiciele pracodawców. 

3. W skład Komisji musi wchodzić, co najmniej jeden nauczyciel akademicki reprezentujący każdy kierunek studiów 

prowadzony przez wydział. 

4. W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzi dwóch przedstawicieli studentów 

reprezentujących dwa kierunki z danego wydziału, delegowanych lub zaopiniowanych przez URSS. 

5. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia spośród swoich członków wybiera sekretarza, który 

odpowiedzialny jest za dokumentowanie pracy komisji. 

6. Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje się na okres kadencji władz Uczelni, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiciele studentów powoływani są na okres 1 roku akademickiego. 
 

IV 

 

1. Celem realizacji zadań USZJK na szczeblu zakładu, na wniosek kierownika zakładu, dziekan wydziału w drodze 

zarządzenia powołuje Zakładową Komisję ds. Jakości Kształcenia, w skład której wchodzą: 

1) kierownik zakładu jako przewodniczący; 

2) przedstawiciele nauczycieli akademickich; 

3) przedstawiciel/przedstawiciele studentów. 

2. Zakładowa Komisja ds. Jakości Kształcenia spośród swoich członków wybiera sekretarza, który odpowiedzialny 

jest za dokumentowanie pracy komisji. 

3. W skład Zakładowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzi przedstawiciel/przedstawiciele studentów 

reprezentujący dany kierunek, delegowani przez URSS. 

4. Zakładową Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje się na okres kadencji władz Uczelni, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiciele studentów powoływani są na okres 1 roku akademickiego. 
 

V 

 

1. Dokumentacja dotycząca URJK przechowywana jest w Dziale Nauczania, a prac wydziałowych komisji 

w dziekanatach wydziałów. 



2. Wszelkie dokumenty należy sporządzać i przekazywać w formie wydrukowanej oraz w miarę możliwości 

w formie elektronicznej. 

3. Obsługę administracyjno-techniczną Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia prowadzi Dział Nauczania. 

4. Obsługę administracyjno-techniczną Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Zakładowych Komisji 

ds. Jakości Kształcenia prowadzą dziekanaty wydziałów przy współpracy z właściwymi sekretarzami. 

 

VI 

 

1. Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialna jest za zarządzanie jakością kształcenia w Uczelni. 

2. Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności: 

1) projektowanie i doskonalenie USZJK; 

2) ustalanie polityki realizacji celów i strategii Uczelni w zakresie procesu dydaktycznego; 

3) nadzór nad standardami jakości kształcenia w Uczelni; 

4) monitorowanie procesu nauczania i kształcenia; 

5) monitorowanie infrastruktury dydaktycznej i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji 

programu studiów; 

6) podejmowanie działań w zakresie podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów; 

7) dbanie o publiczny dostęp do informacji o programie studiów; 

8) opracowanie i doskonalenie narzędzi badawczych; 

9) ocena dokumentów prawnych regulujących sprawy kształcenia i sprawy socjalne studentów, w tym: 

regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych, regulaminu zasad dyplomowania, regulaminu 

świadczeń dla studentów, zasad płatności za świadczone usługi edukacyjne; 

10) opiniowanie projektów dokumentów wewnętrznych dotyczących jakości kształcenia, w tym Księgi jakości 

kształcenia; 

11) opiniowanie projektów programów studiów przekazanych przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości 

Kształcenia; 

12) opiniowanie programów studiów podyplomowych. 

3. Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia pełni przede wszystkim funkcję doradczą wobec Rektora Uczelni. 

4. Obrady Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia są protokołowane. 
 

VII 

 

1. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialna jest za zarządzanie jakością kształcenia w wydziale. 

2. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia ustala projekty programów studiów w ramach danego wydziału. 

3. Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów programu studiów, w tym m.in. koncepcji, celów kształcenia. planów i efektów 

uczenia się; 

2) nadzorowanie kompetencji, doświadczenia i kwalifikacji kadry prowadzącej kształcenie na kierunkach 

w wydziale; 

3) weryfikacja aktualności i poprawności przepisów prawnych wykorzystanych do tworzenia, bądź modyfikacji 

programu studiów; 

4) dbanie o rozwój naukowy i doskonalenie kadry na poszczególnych kierunkach studiów; 



5) monitorowanie organizacji procesu dyplomowania; 

6) nadzór nad tematami prac dyplomowych/inżynierskich/magisterskich oraz dobór promotorów 

i recenzentów zgodnie z ich specjalnością naukową; 

7) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu 

studiów, w szczególności w zakresie współpracy z zakładowymi radami ekspertów. 

4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia współpracuje z przewodniczącym Uczelnianej 

Rady ds. Jakości Kształcenia, w szczególności przedkładając coroczne sprawozdania. 

5. Obrady Wydziałowej  Komisji ds. Jakości Kształcenia są protokołowane. 
 

VIII 

 

1. Zakładowa Komisja ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialna jest za zarządzanie jakością kształcenia w zakładzie. 

2. Do zadań Zakładowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności: 

1) konstrukcja programu studiów, w tym koncepcji, celów kształcenia i efektów uczenia się w ramach danego 

kierunku studiów na podstawie odpowiednich i aktualnie obowiązujących przepisów prawa; 

2) weryfikacja treści programowych, harmonogramu realizacji programu studiów; form i organizacji zajęć; 

praktyk zawodowych oraz stosowanych metod kształcenia; 

3) weryfikacja i ocena osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz postępów w procesie uczenia się, 

w tym metody stosowane w procesie nauczania i uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość; 

4) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu 

studiów, w szczególności w zakresie współpracy z zakładowymi radami ekspertów; 

5) zatwierdzanie tematyki prac dyplomowych oraz dobór promotorów i recenzentów zgodnie z ich 

specjalnością naukową. 

3. Przewodniczący Zakładowej Komisji ds. Jakości Kształcenia współpracuje z przewodniczącym Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia, w szczególności przedkładając coroczne sprawozdania. 
 

IX 

 

Dziekan Wydziału: 

1) odpowiada przed Rektorem Uczelni za prawidłowe funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością 

Kształcenia w wydziale; 

2) zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w wydziale, ze 

szczególnym uwzględnieniem procedur opisanych w USZJK; 

3) nadzoruje stan infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programu studiów oraz ich 

doskonalenia w wydziale; 

4) dostarcza Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wszystkich istotnych informacji do sporządzenia 

sprawozdań; 

5) przedkłada, za pośrednictwem Rektora Uczelni, Senatowi Uczelni zmiany w programach studiów; 

6) współdziała z Biurem ds. współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju międzynarodowej aktywności 

nauczycieli akademickich i studentów związanej z kształceniem w wydziale; 

7) sporządza wykaz tematów prac dyplomowych oraz dobór promotorów i recenzentów zgodnie z ich specjalnością 

naukową; 



8) analizuje sporządzone przez kierowników zakładów informacje z oceny jakości kształcenia na danym kierunku 

studiów (Załącznik 1), a następnie opiniuje i rekomenduje sposoby ich wykorzystania na podstawie 

sporządzonego raportu, który przedkłada Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia w terminie do dnia 

31 października; 

9) analizuje i dokonuje interpretacji danych z informacji sporządzonych przez kierowników zakładów z przeglądu 

programu studiów na danym kierunku (Załącznik 2) oraz formułuje rekomendacje dotyczące ich wykorzystania, 

a następnie przekazuje raport z dokonanych czynności do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

w terminie do dnia 31 stycznia. 

 

X 

 

Kierownik zakładu: 

1) odpowiada przed Dziekanem Wydziału za prawidłowe funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zarządzania 

Jakością Kształcenia w zakładzie; 

2) monitoruje kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i rozwój oraz doskonalenie kadry prowadzącej kształcenie 

na danym kierunku; 

3) zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w zakładzie, ze 

szczególnym uwzględnieniem procedur opisanych w USZJK; 

4) nadzoruje proces realizacji praktyk zawodowych; 

5) gromadzi dokumentację związaną z wnioskami dotyczącymi zmian w zakresie procesu kształcenia; 

6) dokonuje okresowej weryfikacji poziomu ocen prac etapowych i ich adekwatności do osiągniętych efektów 

uczenia się na podstawie protokołów zaliczeniowych / egzaminacyjnych. Weryfikacja może być zrealizowana 

przez kierownika osobiście lub przez wyznaczonego pracownika; 

7) sporządza wykaz i nadzoruje stan infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenia; 

8) współdziała z Biurem ds. współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju międzynarodowej aktywności 

nauczycieli akademickich i studentów związanej z kształceniem na kierunku; 

9) zgodnie z procedurą PZ 2 kierownik zakładu lub wyznaczony przez niego pracownik/ pracownicy poddają 

ocenie 10 losowo wybranych opisów przedmiotów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Z przeglądu 

dokumentów sporządzany jest protokół (Załącznik 3); 

10) sporządza i przekazuje dziekanowi wydziału informację z oceny jakości kształcenia na danym kierunku studiów 

(Załącznik 1) oraz z przeglądu programu studiów (Załącznik 2) w terminach określonych w punkcie XI. 
 

XI 

 

1. Kierownik zakładu w terminie do dnia 30 września sporządza i przekazuje dziekanowi wydziału informację 

z oceny jakości kształcenia w bieżącym roku akademickim na danym kierunku studiów (Załącznik 1), 

a w terminie do dnia 15 grudnia sporządza i przekazuje dziekanowi wydziału informację z przeglądu programu 

studiów na danym kierunku studiów (Załącznik 2). W Wydziale Nauk o Zdrowiu powyższe czynności realizuje 

komisja programowo-dydaktyczna. 

2. Informacja z oceny jakości kształcenia na danym kierunku studiów (Załącznik 1) wraz z rekomendacjami i opinią 

dziekana wydziału przekazywane są Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia w terminie do dnia 

31 października. 



3. Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia przedkłada Rektorowi Uczelni i Senatowi 

sprawozdanie z jej działalności wraz z informacjami przekazanymi przez dziekanów wydziałów i rekomendacją 

Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. 

4. Informacja z przeglądu programu studiów na danym kierunku studiów (Załącznik 2) wraz z rekomendacjami 

członków rady ekspertów i opinią dziekana wydziału przekazywane są Wydziałowej Radzie ds. Jakości 

Kształcenia celem weryfikacji przy opiniowaniu programu studiów w terminie do dnia 31 stycznia. 
 


