
  

ZARZĄDZENIE Nr 239/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 października 2022 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 189 ust. 3 

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia tworzą:  

1) Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (dalej UKJK); 

2) Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia; 

3) wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia (dalej WZJK) oraz wydziałowe 

zespoły ds. oceny jakości kształcenia (dalej WZOJK); 

4) zespoły ds. jakości kształcenia oraz zespoły ds. oceny jakości kształcenia w 

jednostkach międzywydziałowych i ogólnouniwersyteckich. 

2. UKJK współpracuje z Senacką Komisją Nauczania, jednostkami realizującymi  

i wspomagającymi procesy dydaktyczne na studiach, w Szkole Doktorskiej, studiach 

podyplomowych, kursach i szkoleniach. 

3. Zespoły wskazane w § 1 ust.1 pkt 3 i 4 współpracują z UKJK, w szczególności 

realizując zalecenia UKJK i określane przez UKJK zadania. 
 

§ 2.1. Do zadań UKJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewniania, 

doskonalenia i  oceny jakości kształcenia zgodnych ze strategią Uniwersytetu 

Wrocławskiego, w tym:  

1) określanie zasad realizacji działań na rzecz zapewniania i doskonalenia 

jakości kształcenia oraz jej oceny poprzez udział w tworzeniu projektów 

regulacji wewnętrznych; 

2) proponowanie procedur wewnętrznych doskonalących jakość kształcenia; 

3) projektowanie zasad prowadzenia i raportowania działań projakościowych; 

4) monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach, jednostkach  

międzywydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich, w tym analiza raportów 

przygotowanych przez WZJK i WZOJK i zespoły, o których mowa w § 1 ust. 1 

pkt 4 oraz raportów zleconych przez UKJK; 

5) określanie zaleceń, wytycznych, rekomendacji w zakresie podnoszenia 

jakości kształcenia; 

6) współpraca z jednostkami  uczelni w zakresie akredytacji międzynarodowych 

i krajowych; 

7) wspieranie doskonalenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej;  

8) określenie zasad, inicjowanie, wspieranie ogólnouczelnianych badań 

ankietowych studentów, pracowników, absolwentów i pracodawców, 

dotyczących w szczególności: oceny nauczycieli akademickich,  programów 

studiów, warunków studiowania, efektów uczenia się oraz analiza wyników 

ogólnouczelnianych badań ankietowych podejmowanych w Uniwersytecie i 

ich publikacja na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
2. UKJK ustala harmonogram działań w poszczególnych obszarach związanych  

z jakością kształcenia.  

3. UKJK opracowuje wzory sprawozdań z  działań  związanych z jakością kształcenia 

oraz oceną jakości kształcenia prowadzonych na wydziałach, w jednostkach 

międzywydziałowych i ogólnouniwersyteckich prowadzących procesy dydaktyczne 

Uniwersytetu.  

 4. UKJK może powoływać, w porozumieniu z Rektorem, komisje oraz zespoły 

eksperckie, wskazując im zadania i określając czas ich realizacji. 

 



  

§ 3.1. Obsługę administracyjną działań związanych z realizacją zadań UKJK zapewnia 

jej  Sekretarz, którym jest pracownik Działu Nauczania wyznaczony przez jego kierownika. 

2. Do obowiązków Sekretarza UKJK należy w szczególności: 
1) organizacja posiedzeń Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia; 
2) zarządzanie obiegiem dokumentów i korespondencją UKJK; 
3) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji UKJK; 
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji podjętych działań i publikowanie 

informacji na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 4.1. Dziekani oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólno-

uniwersyteckich informują Prorektora ds. nauczania o składzie i zmianach WZJK, WZOJK  

i zespołów ds. jakości kształcenia oraz zespołów ds. oceny jakości kształcenia w terminie 

30 dni od powołania lub zmiany składu. 

2. Dziekani oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólnouniwersyteckich 

mogą powoływać zespoły pomocnicze wspierające prace zespołów wskazanych w  § 1 ust. 

1 pkt 3 i 4. 
 

§ 5.1. Do zadań wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia należy: 

1) opracowywanie rekomendacji i zaleceń do działań projakościowych na 

wydziale; 

2) opracowywanie programów studiów lub ich zmian;  

3) opiniowanie programów studiów lub ich zmian przygotowanych przez inne 

zespoły; 

4) wspieranie doskonalenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej; 
5) wykonywanie zadań zlecanych przez dziekana oraz zaleceń i wytycznych 

UKJK; 

6) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działań związanych z jakością 

kształcenia według wzorów określonych przez UKJK.  

2. Do zadań wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia należy ocena 

jakości i efektywności kształcenia, w tym:  

1) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów; 

2) monitorowanie i ocena jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania 

oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych; 

3) opracowanie i analiza ankiet studenckich; 

4) monitorowanie i analiza oceny obsługi administracyjnej studentów 

i doktorantów (dziekanatów, sekretariatów/sekcji dydaktycznych); 

5) monitorowanie procesu hospitacji zajęć (w tym na studiach podyplomowych, 

kursach i szkoleniach); 

6) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działań związanych z oceną jakości 

kształcenia według wzorów określonych przez UKJK.  

3. Do zespołów ds. jakości kształcenia oraz zespołów ds. oceny jakości kształcenia 

powołanych  w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouniwersyteckich przepisy ust. 1-2 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 6. Przewodniczący WZJK i WZOJK przekazują sprawozdania, o których mowa w § 5 

ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6  dziekanowi do końca listopada każdego roku kalendarzowego. 

Dziekan przedstawia sprawozdania  radzie wydziału i przekazuje Prorektorowi ds. 

nauczania do końca roku kalendarzowego. 

 

 § 7. Przewodniczący  zespołów ds. jakości kształcenia oraz zespołów ds. oceny 

jakości kształcenia powołanych w jednostkach międzywydziałowych 

i ogólnouniwersyteckich przekazują sprawozdania, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 

2 pkt 6 kierownikowi jednostki do końca listopada każdego roku kalendarzowego. 

Kierownik przekazuje sprawozdania Prorektorowi ds. nauczania do końca roku 

kalendarzowego. 
 



  

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. 

nauczania. 

 

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 11/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia. 

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

       prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

    R E K T O R 

 


