R-0161- 120/21

Zarządzenie Nr 120/21
z dnia 14 września 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
w sprawie ustalenia składu i określenia zakresu zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości
Kształcenia
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 19 i 22 Statutu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, zarządzam, co następuje:
§1
1. W celu koordynacji działań w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia
oraz monitorowania jakości oferty dydaktycznej w Uniwersytecie, powołuję na kadencję
2020-2024 Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia (zwaną dalej UKJK).
2. Nadzór nad prawidłowością działania UKJK powierzam Prorektorowi właściwemu ds.
edukacji.
3. Ustalam stały skład UKJK:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Przedstawiciel nauczycieli akademickich z Kolegium lub Filii,
4) Koordynator (przedstawiciel) programów kształcenia w języku obcym wskazany przez
Dziekana,
5) Dziekan Kolegium Studiów,
6) Dziekan Szkoły Doktorskiej,
7) Przedstawiciel Centrum Języków Obcych,
8) Przedstawiciel praktyki gospodarczej,
9) Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju,
10) Dyrektor Biura Internacjonalizacji,
11) Dyrektor Biura Zarządzania Jakością Kształcenia,
12) Dyrektor Biura Dydaktyki,
13) Dyrektor Centrum Informatycznego,
14) Kierownik Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia,
15) dwóch przedstawicieli studentów, wskazanych przez Parlament Studencki,
16) przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Samorząd Doktorantów.
4. Pracami UKJK kieruje wskazany przez rektora przewodniczący. Przewodniczący może
wyznaczyć innego członka do kierowania pracami UKJK w jego zastępstwie.
5. Przewodniczący może tworzyć zespoły, którym powierza realizację określonych zadań
w ramach poszczególnych obszarów działania UKJK.
6. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego może doraźnie zwiększyć
skład UKJK, o ile wymaga tego realizacja powierzonych zadań.
§2
Na kadencję władz 2020-2024 powołuję następujący skład członków UKJK:
1) dr hab. Ewa Wanda Maruszewska– przewodnicząca;
2) dr hab. Jacek Pietrucha– wiceprzewodniczący;
3) prof. dr hab. Grażyna Trzpiot;

4) dr hab. Justyna Matysiewicz;
5) dr hab. Artur Walasik;
6) dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek;
7) dr hab. Krzysztof Kania;
8) dr hab. Tomasz Ingram;
9) dr hab. Izabella Steinerowska-Streb;
10) dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz;
11) dr inż. Kamila Bartuś;
12) dr Krzysztof Niestrój;
13) dr Katarzyna Olejko;
14) dr Piotr Dąbrowski;
15) dr Bartłomiej Gabryś;
16) mgr Edyta Lachowicz-Santos;
17) mgr Magdalena Łęska;
18) mgr Karolina Borys;
19) mgr Anna Raszka;
20) mgr inż. Dariusz Rajfura;
21) mgr Anna Sibielak;
22) przedstawiciel doktorantów;
23) przedstawiciel studentów;
24) przedstawiciel studentów.
§3
Do zadań UKJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości
kształcenia, a w szczególności:
1) ustalanie rocznego harmonogramu działań dla poszczególnych obszarów działania
UKJK;
2) inicjowanie wewnętrznych uregulowań prawnych dotyczących doskonalenia jakości
kształcenia w Uniwersytecie, w tym umożliwiających realizację celów zgodnych ze
strategią Uczelni;
3) inicjowanie działań mających na celu wdrażanie rekomendacji pochodzących
od zespołów akredytacyjnych krajowych i międzynarodowych;
4) nadzorowanie procesu badania opinii studentów, doktorantów oraz uczestników
innych form kształcenia w Uniwersytecie, w tym procesu obsługi oraz Uczelnianego
systemu do przeprowadzania badań ankietowych;
5) współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie
doskonalenia jakości kształcenia;
6) inicjowanie działań mających na celu informowanie pracowników o wynikach
podejmowanych działań z zakresu jakości kształcenia oraz badania opinii studentów,
doktorantów i uczestników innych form kształcenia;
7) monitorowanie działań opartych na samodoskonaleniu;
8) opiniowanie w ramach Systemu Zarządzania kierunkami studiów raportów kuratorów
kierunków oraz rekomendowanie dalszych działań;
9) powoływanie, w porozumieniu z rektorem, zespołów eksperckich oraz powierzanie im
zadań z określeniem terminów realizacji;
10) sporządzanie rocznego raportu z podjętych działań UKJK.
§4
Obsługę administracyjno-biurową prac UKJK zapewnia Dział Doskonalenia Jakości
Kształcenia.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzję podejmuje Rektor.

§6
Traci moc zarządzenie Nr 123/20 z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ustalenia
składu i określenia zakresu zadań powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

