
ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 kwietnia 2012 
 

wprowadzające zmianę do  zarządzenia Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z  dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie określenia 

szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz 
wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), w związku 
z § 9 Uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 109/2011 z 30 listopada 2011 r.  
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

23 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny 
jakości kształcenia wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 
 

1. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą:  
1/ Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (UKJK), 
2/ wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia oraz wydziałowe zespoły 
    ds. oceny jakości kształcenia (zespoły wydziałowe),  
3/ zespoły ds. jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków  oraz    

zespoły ds. oceny jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków 
(zespoły kierunkowe). 

 2. UKJK w ramach swojego składu tworzy Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia oraz Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. 
 3. Zespoły wydziałowe i zespoły kierunkowe współpracują z UKJK, 
w  szczególności realizują doraźne zadania określane przez UKJK i jej zalecenia. 

     4. Do zespołów kierunkowych stosuje się odpowiedni przepisy dotyczące zespołów 
wydziałowych.”; 

 
 2/ § 4 otrzymuje brzmienie: 

                                      „§ 4 
 

1. Do realizacji zadań, o których mowa w § 5, dziekan powołuje na okres 
kadencji zespoły wydziałowe lub/i zespoły kierunkowe, uwzględniając 
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. 

2. Dziekan informuje Prorektora ds. Nauczania o powołaniu zespołów określonych  
w ust. 1 podając ich skład.”; 

 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

R E K T O R 


