
 

UCHWAŁA NR 6/2018 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 
 

w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Wrocławskim  
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

 
 
Na podstawie § 119 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 62 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W trosce o wysoką jakość kształcenia związaną z tworzeniem i rozwojem kultury 

jakości, biorąc pod uwagę rozwijającą się dynamicznie, w ramach europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego współpracę międzynarodową, definiuje się zakres działania w Uniwersytecie 
Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. System ten budowany jest 
z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w oparciu o ich 
dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej 
jakości służy ocena własna, dialog, współpraca i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.  
 

§ 2. Uchwała określa podstawowe cele, zasady działania i organizację funkcjonowania 
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.  
 

§ 3.1. Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest w szczególności:  
1) systematyczne doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim;  
2) podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego;  
3) dostosowywanie oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb pod kątem zwiększania 

zatrudnialności absolwentów, a przez to podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności 
Uniwersytetu Wrocławskiego na rynku edukacyjnym;  

4) podnoszenie rangi nauczania i budowanie etosu nauczyciela akademickiego.  
2. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje swoim działaniem 

nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów na wszystkich poziomach i formach studiów, 
a także uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.  

3. Działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia mają charakter ciągły 
wymagający zaangażowania w realizację jego zadań całej społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, a także szerokiej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.  
 

§ 4. Zakres działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dotyczy w 
szczególności:   

1) zasad i organizacji rekrutacji na studia;  
2) okresowego przeglądu programów kształcenia;  
3) efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji;  
4) koncepcji praktyk zawodowych ujętych w programach studiów;  
5) zarządzania kadrą akademicką w zakresie jej kompetencji dydaktycznych; 
6) procesu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia; 
7) przeglądu warunków prowadzenia zajęć, bazy dydaktycznej – w tym funkcjonowania 

bibliotek;  
8) jakości obsługi procesu dydaktycznego;  
9) warunków socjalnych osób studiujących, w tym dostępności akademików i warunków 

uzyskiwania wsparcia finansowego;  
10) przeglądu i uaktualniania aktów prawnych regulujących kształcenie oraz sprawy socjalne na 

studiach wszystkich stopni;  
11) dostępności informacji o studiach, programach kształcenia i realizacji planów studiów;  
12) systemu oceny i nagradzania nauczycieli akademickich, a także pracowników 

administracyjnych związanych z procesem dydaktycznym;  
13) badania karier zawodowych absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie 

przygotowania absolwentów do podejmowania pracy zawodowej;  
14) innych zadań związanych z uczestnictwem w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego.  
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§ 5.1. Za szczególnie ważne dla zapewniania jakości kształcenia uznaje się badania 
prowadzone w formie ankiet w celu uzyskania opinii studentów, doktorantów i uczestników 
studiów podyplomowych, szkoleń i kursów o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, programach 
kształcenia i jakości obsługi administracyjnej, opinii pracowników o realizacji procesu 
dydaktycznego oraz opinii pracodawców o projektowanych i realizowanych programach 
kształcenia, kompetencjach studentów i absolwentów.  

2. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane będą między innymi do podnoszenia 
jakości:  

1) programów kształcenia;  
2) dydaktyki realizowanej przez nauczycieli akademickich;   
3) zarządzania kadrą akademicką; 
4) metod weryfikowania efektów kształcenia;  
5) prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS oraz przenoszenia osiągnięć; 
6) systemu wsparcia studentów w procesie kształcenia; 
7) jakości obsługi dziekanatowej i bibliotecznej; 
8) systemu wsparcia nauczycieli akademickich w podnoszeniu kompetencji dydaktycznych.  

 
§ 6.1. Cele Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia realizowane są na 

szczeblu Uniwersytetu oraz jednostek organizacyjnych realizujących zadania dydaktyczne.  
2. Rady wydziałów mogą podejmować uchwały w sprawach zapewniania jakości 

kształcenia na wydziale.  
3. Nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

na szczeblu Uniwersytetu sprawuje Rektor, a na szczeblu wydziału dziekan. 
 

§ 7.1. Dla realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 
szczeblu Uniwersytetu Rektor powołuje uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia, określając jej 
zadania.  
  2. Pracami komisji kieruje pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia. 
 3. W skład uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia wchodzą: 

1) pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia; 
2) przewodniczący senackiej Komisji Nauczania; 
3) nauczyciele akademiccy z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Wrocławskiego reprezentujący wszystkie obszary kształcenia, w ramach których 
prowadzone są studia; 

4) przedstawiciel studentów wskazany przez Samorząd Studentów UWr; 
5) przedstawiciel doktorantów wskazany przez Samorząd Doktorantów UWr; 
6) inne osoby wskazane przez Rektora. 

4. Członków uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia w ramach kadencji władz 
Uniwersytetu powołuje i odwołuje Rektor. 
 

§ 8.1. Dla realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 
szczeblu wydziału powołuje się wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia oraz wydziałowe 
zespoły ds. oceny jakości kształcenia. 
 2. W skład zespołu ds. jakości kształcenia wchodzą: 

1) prodziekan właściwy ds. kształcenia jako przewodniczący zespołu; 
2) nauczyciele akademiccy reprezentujący poszczególne kierunki studiów lub dyscypliny 

naukowe, w tym co najmniej dwóch profesorów lub doktorów habilitowanych; 
3) inne osoby wskazane przez dziekana. 

3. W skład wydziałowego zespołu ds. oceny jakości kształcenia wchodzą: 
1) przewodniczący – nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego wchodzący w skład minimum kadrowego; 
2) co najmniej trzech nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego z 

zachowaniem odpowiedniej reprezentacji dla poszczególnych kierunków studiów  
i specjalności lub dyscyplin naukowych; 

3) przedstawiciel studentów; 
4) przedstawiciel doktorantów; 
5) inne osoby wskazane przez dziekana. 

4. Członków zespołów, o których mowa w ust. 2 i 3, w ramach kadencji władz Uniwersytetu 
powołuje i odwołuje dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału w ciągu trzech miesięcy od 
rozpoczęcia kadencji. 

5. Do innych jednostek organizacyjnych przepisy ust.1-4 stosuje się odpowiednio. 
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§ 9. Traci moc uchwała Nr 109/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 


