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Wprowadzenie 

Ciągłe podnoszenie jakości kształcenia determinuje dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w krajowym i międzynarodowym obszarze 

edukacji. 

System Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w  Katowicach (System Jakości) 

zapewnia ramy dla prowadzenia działalności dydaktycznej w Uczelni w sposób 

odpowiedzialny, przejrzysty, skuteczny i zorientowany na jakość, uwzględniający potrzeby 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.  

System Jakości wpisuje się w misję Uczelni, która stanowi podstawę Strategii Rozwoju 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2018-2025 (Strategia Rozwoju). 

Uniwersytet w odpowiedzialny i profesjonalny sposób prowadzi badania naukowe oraz 

kształci kadrę o wysokich kwalifikacjach z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, logistyki, 

administracji oraz informatyki i komunikacji. Jako wspólnota akademicka utożsamia się 

z dynamicznie rozwijającym się regionem i otoczeniem, oferując możliwość uczenia się przez 

całe życie oraz wspierając przedsiębiorczość, biznes i sektor publiczny. Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach jest Uczelnią otwartą na współpracę międzynarodową 

i ekspercką. Tworzy społeczność opartą na wspólnych wartościach i zaufaniu, umożliwiającą 

wyrównywanie szans i przeciwdziałającą wykluczeniu. 

System Jakości opiera się na standardach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wytycznych 

krajowych i międzynarodowych instytucji akredytujących oraz wewnętrznych regulacjach: 

Statucie, Polityce Dydaktycznej, Systemie Zarządzania Kierunkami, kodeksach etycznych i in. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące procesów określonych w Systemie zawierają zarządzenia 

Rektora oraz Uchwały Senatu.  

Zgodnie z zaleceniami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz opierając się 

na krajowych uregulowaniach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach realizuje włączający 

system nauczania umożliwiający zdobycie wyższego wykształcenia przez osoby 

z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi. W podejmowanych 

działaniach Uczelnia uwzględnia zasady uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych 

usprawnień, dzięki czemu zapewnia większą integrację osób o szczególnych potrzebach 

w  ramach społeczności akademickiej. 

Za postępowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Jakości na Uczelni 

odpowiedzialny jest Rektor, a także każdy członek społeczności akademickiej w zakresie 

swoich obowiązków służbowych. Najważniejszą rolę doradczą i koordynującą w procesie 

zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia (zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu) 

pełni Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (UKJK)  oraz Pełnomocnik Rektora 

ds. Zarządzania Jakością. 
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System Jakości wspiera: 

1) tworzenie optymalnych warunków do kształcenia i budowania relacji, dzięki którym 

możliwy jest rozwój i wzmacnianie wspólnoty oraz godna reprezentacja Uczelni przez 

całe życie, 

2) podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz osiąganie zamierzonych efektów 

uczenia się.  

Celem Systemu Jakości jest: 

1) zapewnianie wysokiej jakości kształcenia, rozumianego jako działania dydaktyczne 

Uczelni we wszystkich oferowanych formach, a także działania wspierające rozwój 

osobisty osób uczących się oraz prowadzących zajęcia, przygotowanie do 

samokształcenia przez całe życie oraz działania wspólne, w relacjach pomiędzy 

Uczelnią a interesariuszami, tj. kandydatami, osobami uczącymi się, absolwentami, 

pracownikami oraz podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, 

2) kształtowanie i promowanie kultury jakości oraz postaw projakościowych 

w społeczności akademickiej poprzez zdobywanie międzynarodowego doświadczenia 

edukacyjnego, rozwijanie wiedzy i kształtowanie postaw otwartości na świat różnych 

kultur, poszanowania dla zasad etyki, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego 

rozwoju a tym samym przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej lub 

naukowej, rozwijanie zdolności poruszania się na rynku pracy, przekwalifikowania się 

zgodnie z potrzebami pracodawców i kształcenia przez całe życie. 

Za szczególnie istotne dla osiągnięcia wyżej wskazanych celów Systemu Jakości uznaje się: 

1) diagnozowanie aktualnego stanu kształcenia w Uniwersytecie, 

2) funkcjonowanie zrozumiałych i dostępnych procesów zapewniających wysoką jakość 

kształcenia, 

3) doskonalenie procesów związanych z kształceniem, 

4) wsparcie wspólnoty Uczelni poprzez gromadzenie, opracowywanie i analizę informacji 

oraz przedstawianie rekomendacji dla zarządzania jakością kształcenia. 

System Jakości obejmuje wszystkie formy kształcenia oferowane przez UE Katowice 

ze szczególnym naciskiem na studia I i II stopnia oraz kształcenie doktorantów w Szkole 

Doktorskiej stanowiących podstawę systemu szkolnictwa wyższego oraz będących 

przedmiotem akredytacji krajowych i międzynarodowych.  

Zarządzanie jakością kształcenia w Uczelni realizowane jest zgodnie z koncepcją 

tzw. podwójnej pętli jakości, gdzie duża pętla jakości obejmuje partycypacyjny proces 

strategicznego zarządzania programami kształcenia w Uczelni, natomiast mała pętla jakości 

obejmuje proces operacyjnego zarządzania kształceniem i doskonalenia jakości z udziałem 

interesariuszy.  

Zarządzanie jakością kształcenia w małej pętli jakości prowadzone jest zgodnie z koncepcją 

koła jakości Deminga (ang. Plan-Do-Check-Act, tzn. Zaplanuj–Wykonaj-Sprawdź-Wdróż 

w działanie), schemat procesu przedstawia rysunek 1. 
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Rysunek 1. Mała pętla jakości – schemat procesu 

Uczelnia na bieżąco bada proces dydaktyczny i wdraża działania doskonalące w zakresie 

przygotowania zarówno ofert programowych jak i organizacji studiów. Ocena zakładanych 

efektów uczenia się ma miejsce na każdym etapie kształcenia, zarówno na poziomie 

poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu kształcenia, z udziałem interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych. Działania w tym zakresie realizowane są w ramach rocznego 

cyklu (rysunek 2). 
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Rysunek 2. Roczny cykl planowania, zatwierdzania i doskonalenia kształcenia  
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1. Struktura Systemu Jakości Kształcenia   

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości i rzetelności, w Systemie Jakości każdy z procesów 

opisany jest tak, aby określić jego cel, odpowiedzialność w procesie, dane wejściowe do 

procesu, przebieg procesu, dane wyjściowe i doskonalenie procesu.  

1.1. Organizacja Systemu Jakości Kształcenia 

 

W zakresie prawidłowej realizacji procesów wskazanych w Systemie Jakości 

odpowiedzialni są: 

1) Rektor – kierujący działalnością Uczelni i ją reprezentujący. 

2) Właściwi Prorektorzy – nadzorujący procesy realizowane w podległych im 

jednostkach. 

3) Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością – wspierający realizację procesu dydaktycznego 

poprzez nadzorowanie Systemu Jakości oraz inicjujący działania służące doskonaleniu 

jakości kształcenia. 

4) Senacka Komisja ds. Edukacji – opiniująca oraz doradzająca w zakresie działalności 

dydaktycznej, kierunków i zasad polityki kształcenia, zapewnienia jakości oraz rozwoju 

potencjału dydaktycznego Uczelni. 

5) Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia – koordynująca działania w zakresie 

zapewnienia  i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni. 

6) Rady Programowe kierunków studiów – wykonując obowiązki wynikające z Systemu 

Zarządzania Kierunkami Studiów I i II stopnia. 

7) Rady właściwe z uwagi na formę kształcenia – wykonując obowiązki wynikające ze 

Statutu i innych regulacji prawnych, w ramach danej formy studiów (kształcenia). 

8) Dyrektor Biura Zarządzania Jakością Kształcenia – podejmujący i koordynujący 

działania z zakresu zapewnienia, oceny i doskonalenia jakości kształcenia. 

9) Dziekan Kolegium Studiów – nadzorujący proces kształcenia w ramach kierunków 

studiów I i II stopnia. 

10) Prodziekan - Dyrektor Filii w Rybniku – nadzorujący proces kształcenia na kierunkach 

studiów I i II stopnia oraz podyplomowych w ramach Filii. 

11) Dziekan Szkoły Doktorskiej – nadzorujący proces kształcenia doktorantów.  

12) Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju – nadzorujący proces kształcenia na studiach 

podyplomowych, szkoleniach i kursach. 

13) Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie – nadzorujący proces kształcenia 

w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD), Akademii Młodego 

Ekonomisty (AME), Ekonomii dla Liceum i Technikum (ELiT) oraz Uniwersytetu 

Ekonomicznego Trzeciego Wieku (UETW). 

14) Kierownicy katedr – organizujący działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną katedr 

oraz dbający o wysoki poziom realizowanych badań naukowych i zajęć dydaktycznych. 

15) Kuratorzy, Menedżerowie – realizujący zadania określone w Systemie Zarządzania 

Kierunkami Studiów. 

16) Osoby prowadzące zajęcia –  realizujące proces dydaktyczny umożliwiając osiąganie 

efektów uczenia się, w szczególności w oparciu o sylabusy.   
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17) Inne osoby, jednostki organizacyjne lub komisje – określone zarządzeniami Rektora, 

odpowiedzialne za realizację procesu dydaktycznego zgodnie ze strukturą 

organizacyjną Uczelni oraz zakresem kompetencji.  

1.2. Uregulowania prawne – zewnętrzne i wewnętrzne 
 

System Jakości w Uczelni funkcjonuje w oparciu o aktualne uregulowania: 

1) zewnętrzne  

a) Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, wraz z przepisami wykonawczymi 

b) Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

c) inne  

2) wewnętrzne  

a) Misja, wizja i wartości  

b) Strategia rozwoju i internacjonalizacji  

c) Polityka Dydaktyczna 

d) Statut 

e) uchwały Senatu 

f) zarządzenia Rektora 

g) inne  

Szczegółowe zasady oraz przebieg procesów objętych Systemem Jakości określają 

wewnętrzne uregulowania, w szczególności uchwały Senatu, zarządzenia Rektora oraz 

Polityka Dydaktyczna i są zgodne z międzynarodowymi i krajowymi standardami jakości. 

1.3. Słownik pojęć 

 

System Jakości - System Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

(niniejszy dokument). 

Uczelnia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

Formy kształcenia - kształcenie prowadzone w ramach studiów I i II stopnia, w Szkole 

Doktorskiej, na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach oraz 

w ramach Centrum Kształcenia przez Całe Życie. 

Program kształcenia - programy studiów w ramach wszystkich form kształcenia.  

Oferta dydaktyczna Uczelni - zbiór oferowanych programów kształcenia. 

Uczestnicy procesu kształcenia - osoby uczące się, osoby prowadzące zajęcia oraz jednostki 

obsługujące uczestników procesu kształcenia. 

Osoba ucząca się - student, doktorant lub uczestnik każdej formy kształcenia.  

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne – nauczyciele akademiccy oraz inne osoby, którym 

powierzono prowadzenie zajęć, bez względu na formę zatrudnienia. 

Interesariusze (wewnętrzni i zewnętrzni) - podmioty (osoby, społeczności, podmioty 

gospodarcze, instytucje, organizacje, urzędy i in.), które pozostają w relacjach z Uczelnią 

w związku z realizacją procesu dydaktycznego. 
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2. Zakres Systemu Jakości Kształcenia 

2.1. Przygotowanie i przebieg procesu kształcenia 

2.1.1. Komunikacja z interesariuszami 

Cel procesu  

Celem procesu jest: 

1) pozyskanie informacji o oczekiwaniach interesariuszy względem oferty dydaktycznej 

Uczelni, w szczególności z punktu widzenia uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, studentów, słuchaczy, doktorantów oraz uczestników innych 

form kształcenia, absolwentów, przedstawicieli biznesu, administracji publicznej 

i innych organizacji, 

2) przekazanie interesariuszom informacji o uczelni, w tym w szczególności o ofercie 

kształcenia. 

Proces ten jest ważny ze względu na projektowanie i modyfikację oferty dydaktycznej Uczelni 

oraz kształtowanie relacji z interesariuszami. 

Odpowiedzialność w procesie 

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu komunikacji z interesariuszami są: 

1) W zakresie komunikacji z interesariuszami Studiów I i II stopnia: 

Dyrektor Centrum Marketingu we współpracy z: 
– Dziekanem Kolegium Studiów, 
– Kuratorami i menedżerami kierunków, 
– innymi osobami wskazanymi w zarządzeniu Rektora. 

2) W zakresie Szkoły Doktorskiej: 

Dyrektor Centrum Marketingu we współpracy z: 
– Dziekanem Szkoły Doktorskiej, 
– innymi  osobami wskazanymi w zarządzeniu Rektora. 

3) W zakresie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów: 

Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju oraz Dyrektor Filii we współpracy z: 
– Dyrektorem Centrum Marketingu, 
– Kierownikami studiów podyplomowych, 
– innymi osobami wskazanymi w zarządzeniu Rektora. 

4) W zakresie Centrum Kształcenia przez Całe Życie:  

Dyrektor Centrum Marketingu we współpracy z: 
– Kierownikiem Centrum Kształcenia przez Całe Życie,  
– innymi osobami wskazanymi w zarządzeniu Rektora.  

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu komunikacji z otoczeniem są: 

1) W zakresie studiów I i II stopnia, w szczególności: 
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a) wykaz szkół, z którymi Uczelnia współpracuje, ze szczególnym uwzględnieniem 

szkół objętych patronatem UE w Katowicach, 

b) wyniki badań oczekiwań kandydatów, 

c) wyniki rekrutacji z ostatnich 3 lat na poszczególne kierunki studiów 

z uwzględnieniem informacji o ukończonej szkole średniej/Uczelni, 

d) wyniki badań skuteczności zastosowanych metod marketingowych, 

e) raporty Kuratorów kierunków (w szczególności zawierające informację w zakresie 

uwag i zaleceń formułowanych przez rady programowe), 

f) wyniki badań publikowane przez instytucje oświatowe na szczeblu lokalnym, 

regionalnym i krajowym, organy samorządowe (np. związane z oświatą), wyniki 

badań dostępne w ramach projektów realizowanych w szkołach oraz 

z przedstawicielami szkół wyższych oraz biznesu, 

g) wyniki badań oczekiwań różnych grup interesariuszy (np. studentów, 

pracodawców) w zakresie kształcenia. 

2) W zakresie Szkoły Doktorskiej, w szczególności: 

a) wyniki rekrutacji z ostatnich 3 lat, 

b) wyniki badań oczekiwań kandydatów, 

c) wyniki badań skuteczności zastosowanych metod marketingowych, 

d) wyniki badań oczekiwań doktorantów w zakresie kształcenia. 

3) W zakresie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, w szczególności: 

a) wykaz przedsiębiorstw, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia o współpracy, 

wraz z informacją o potrzebach w zakresie kształcenia, 

b) wyniki rekrutacji z ostatnich 3 lat, 

c) wyniki badań oczekiwań kandydatów, 

d) wyniki badań skuteczności zastosowanych metod marketingowych, 

e) wyniki badań oczekiwań słuchaczy w zakresie kształcenia. 

4) W zakresie Centrum Kształcenia przez Całe Życie, w szczególności:  

a) wykaz szkół, instytucji, organizacji współpracujących wraz z informacją 

o potrzebach w zakresie kształcenia, 

b) wyniki rekrutacji z ostatnich 3 lat, 

c) wyniki badań oczekiwań kandydatów, 

d) wyniki badań skuteczności zastosowanych metod marketingowych,  

e) wyniki badań oczekiwań uczestników w zakresie kształcenia. 

Przebieg procesu 

1. Dokonanie analizy danych wejściowych  przez jednostki odpowiedzialne w procesie. 

2. Wdrożenie działań doskonalących, ustalonych na podstawie analizy procesu 

z poprzedniego cyklu. 

3. Pozyskanie i opracowanie danych niezbędnych do działań w zakresie komunikacji 

z interesariuszami. 

4. Pozyskiwanie i przekazywanie informacji interesariuszom, w tym z wykorzystaniem 

wybranych narzędzi marketingowych odpowiednich dla stosowanych form 

komunikacji. 

5. Przygotowanie raportów zawierających wnioski i zalecenia z podjętych działań 

komunikacyjnych. Raporty za poprzedni rok sporządzają jednostki odpowiedzialne 
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w procesie i przekazywane są do UKJK za pośrednictwem Działu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. 

6. Inicjowanie przez UKJK ogólnouczelnianych działań doskonalących i przekazanie 

rekomendacji oraz informacji zwrotnych jednostkom odpowiedzialnym za proces za 

pośrednictwem właściwego Prorektora. 

7. Podejmowanie działań doskonalących komunikację z interesariuszami przez: 

1) właściwych kuratorów i menedżerów (zgodnie z zasadami Systemu Zarządzania 

Kierunkami) i inne osoby odpowiedzialne za proces - dla poszczególnych 

programów studiów I i II stopnia oraz  

2) osoby wskazane w zarządzeniu Rektora - dla innych form kształcenia. 

Dane wyjściowe z procesu  

Danymi wyjściowymi z procesu komunikacji z otoczeniem są: 

1) W zakresie projektowania oferty dydaktycznej uczelni: pozyskana informacja 

o oczekiwaniach względem oferty dydaktycznej do wykorzystania w jej projektowaniu 

w kolejnych latach akademickich, 

2) W zakresie działań doskonalących proces komunikacji z interesariuszami na poziomie 

poszczególnej formy kształcenia: uwagi i propozycje zmian pozyskanych od jednostek 

właściwych z uwagi na formę kształcenia, 

3) W zakresie działań ogólnouczelnianych doskonalących proces komunikacji 

z interesariuszami: propozycje i informacje zwrotne przekazane jednostkom 

odpowiedzialnym za proces za pośrednictwem właściwego Prorektora. 

Doskonalenie procesu 

Doskonalenie procesu komunikacji z interesariuszami jest wynikiem analiz i zgłoszonych uwag 

(dane wyjściowe procesu). Doskonalenie procesu komunikacji z interesariuszami realizowane 

jest w obszarze: 

1) organizacyjnym: modyfikacja przebiegu komunikacji z interesariuszami oraz 

dokumentacji regulującej tę komunikację. 

2) merytorycznym: modyfikacja form i treści komunikacji. 
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2.1.2. Projektowanie oferty dydaktycznej Uczelni 

Cel procesu  

Proces projektowania oferty dydaktycznej Uczelni ma na celu jej doskonalenie zgodnie ze 

Strategią Rozwoju Uniwersytetu, przy uwzględnieniu rozpoznanych oczekiwań interesariuszy. 

Proces ten jest ważny ze względu na dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb 

interesariuszy.  

 

Odpowiedzialność w procesie 

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu projektowania oferty dydaktycznej są: 

1) Projektowanie oferty w zakresie studiów I i II stopnia: 

a) Dziekan Kolegium Studiów, 

b) Rada do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia, 

c) kuratorzy i menedżerowie kierunków, 

d) inne podmioty wskazane w regulacjach prawnych. 

2) Projektowanie oferty w zakresie Szkoły Doktorskiej: 

a) Dziekan Szkoły Doktorskiej, 

b) Rada Szkoły Doktorskiej, 

c) inne podmioty wskazane w regulacjach prawnych. 

3) Projektowanie oferty w zakresie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów: 

a) Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, 

b) Dyrektor Filii, 

c) inne podmioty wskazane w regulacjach prawnych. 

4) Projektowanie w zakresie Centrum Kształcenia przez Całe Życie: 

a) Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie, 

b) inne podmioty wskazane w regulacjach prawnych. 

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu projektowania oferty dydaktycznej Uczelni jest pozyskana 

informacja o oczekiwaniach względem oferty dydaktycznej (do wykorzystania 

w projektowaniu oferty dydaktycznej w kolejnych latach akademickich), w tym 

w szczególności: 

1) Strategia Rozwoju Uniwersytetu, 

2) oczekiwania potencjalnych kandydatów, m.in. uczniów szkół średnich, studentów 

i absolwentów studiów I i II stopnia, 

3) potrzeby rynku pracy, w tym lokalnego,  

4) wskazania organizacji branżowych, 

5) zapotrzebowanie na szkolenia, kierunki studiów podyplomowych, 

6) oczekiwania uczestników programów edukacyjnych, 

7) raporty z wynikami rekrutacji z poprzedniego roku akademickiego, 

8) raport z badań oceny zajęć dydaktycznych, 
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9) raport z badań losów zawodowych absolwentów, 

10) raport z badań oczekiwań pracodawców, 

11) raporty Kuratorów kierunków, 

12) rekomendacje w zakresie modyfikacji oferty programowej kierunku, w tym jej 

aktualizacji, przekazane przez przewodniczących Rad Programowych, 

13) oferty dydaktyczne innych Uczelni, w tym zagranicznych (benchmarking), 

14) zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne, w tym zawarte porozumienia, 

15) zalecenia organów kontrolujących, akredytujących (krajowych i międzynarodowych), 

w tym raporty Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Przebieg procesu 

1) Dokonanie analizy danych wejściowych przez kierowników jednostek realizujących 

kształcenie (odpowiednio Dziekana Kolegium Studiów, Dziekana Szkoły Doktorskiej, 

Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektora Filii w Rybniku, Kierownika Centrum 

Kształcenia przez Całe Życie) pod kątem projektowania i doskonalenia oferty 

dydaktycznej. 

2) Wdrożenie działań doskonalących organizację procesu przygotowania oferty 

dydaktycznej na podstawie analizy procesu z poprzedniego cyklu 

3) Tworzenie i modyfikowanie programu kształcenia przedstawia rysunek 3. Podczas 

tworzenia lub modyfikowania programu kształcenia powinna nastąpić  weryfikacja 

zgodności wszystkich przedmiotowych efektów uczenia się z programowymi efektami 

uczenia się - odpowiednio przez kuratora kierunku studiów, kierownika studiów 

podyplomowych lub inicjatora programu kształcenia. 
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Rysunek 3. Tworzenie i modyfikowanie programu kształcenia (bez uwzględnienia opiniowania 

przez samorząd studencki oraz samorząd doktorantów) 

4) Przygotowanie opisów programów kształcenia ze wskazaniem kryteriów 

rekrutacyjnych niezwłocznie po przyjęciu nowej/zmodyfikowanej oferty dydaktycznej. 

5) Podjęcie uchwał rekrutacyjnych na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej wraz 

z określeniem limitów miejsc na poszczególnych programach kształcenia, 

opublikowanie zarządzeń Rektora w przypadku studiów podyplomowych.  

6) Przekazanie do UKJK za pośrednictwem Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

proponowanych ogólnouczelnianych działań doskonalących w zakresie projektowania 

oferty dydaktycznej przez odpowiednio Dziekana Kolegium Studiów, Dziekana Szkoły 

Doktorskiej, Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektora Filii w Rybniku, 

Kierownika Centrum Kształcenia przez Całe Życie.   

7) Inicjowanie przez UKJK ogólnouczelnianych działań doskonalących i przekazanie 

rekomendacji oraz informacji zwrotnych jednostkom odpowiedzialnym za proces za 

pośrednictwem właściwego Prorektora. 

Proces powinien zostać zakończony w terminie pozwalającym na rozpoczęcie kampanii 

informacyjno-promocyjnej inicjującej rekrutację oraz zaplanowanie obciążeń dydaktycznych 

na kolejny rok akademicki 
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Dane wyjściowe z procesu  

Danymi wyjściowymi z procesu projektowania oferty dydaktycznej są: 

1) w zakresie aktualizacji oferty dydaktycznej: utworzone, udoskonalone oraz wycofane 

programy kształcenia, 

2) uchwały rekrutacyjne oraz określone limity miejsc dla poszczególnych programów 

kształcenia w odniesieniu do studiów I i II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej, 

3) zarządzenia Rektora w sprawie utworzenia kierunków studiów podyplomowych, 

4) opisy programów kształcenia uwzględniające kryteria rekrutacyjne, także na potrzeby 

kampanii informacyjno-promocyjnych, 

5) w zakresie działań ogólnouczelnianych doskonalących proces projektowania oferty 

dydaktycznej: propozycje i rekomendacje UKJK przekazane jednostkom 

odpowiedzialnym za proces za pośrednictwem właściwego Prorektora. 

Doskonalenie procesu 

Doskonalenie procesu projektowania oferty dydaktycznej jest wynikiem analiz i zgłoszonych 

uwag (dane wyjściowe procesu) i realizowane jest w dwóch obszarach: 

1) organizacyjnym: modyfikacja przebiegu oraz dokumentacji regulującej projektowanie 

oferty dydaktycznej, 

2) merytorycznym: modyfikacja oferty dydaktycznej będąca wynikiem analiz danych 

pozyskanych w toku procesu oraz zgłoszonych uwag i wniosków. 
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2.1.3. Rekrutacja 

Cel procesu  

Celem jest dobór osób uczących się o profilu właściwym dla formy kształcenia w ramach 

ustalonych kryteriów jakościowych i ilościowych. 

Odpowiedzialność w procesie  
 

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji są (dla poszczególnych form 

kształcenia):  

1) właściwy Prorektor, 

2) Uczelniane Komisje Rekrutacyjne (właściwe dla poszczególnych form kształcenia), 

3) Dyrektor Centrum Marketingu, 

4) Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, 

5) Prodziekan - Dyrektor Filii w Rybniku, 

6) Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie, 

7) Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, 

8) Dyrektor Centrum Informatycznego. 

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu rekrutacji są: 

1) oferta dydaktyczna, 

2) uregulowania prawne, 

3) zawarte porozumienia, 

4) materiały informacyjno-promocyjne. 

Przebieg procesu 

1. Dokonanie analizy danych wejściowych przez jednostkę odpowiedzialną w procesie. 

2. Wdrożenie działań doskonalących organizację procesu rekrutacji na podstawie analizy 

procesu z poprzedniego cyklu. 

3. Przygotowanie systemu informowania kandydatów o ofercie programowej i procesie 

rekrutacji. 

4. Uruchomienie kampanii informacyjnej (promocyjnej) dostosowanej do odpowiednich 

grup docelowych. 

5. Rekrutowanie kandydatów zgodnie z regulacjami prawnymi i zawartymi 

porozumieniami. 

6. Przeprowadzenie badań oceniających proces rekrutacji. 

7. Przygotowanie i przekazanie przez jednostki odpowiedzialne za proces odpowiednich 

raportów do UKJK. 

8. Inicjowanie przez UKJK ogólnouczelnianych działań doskonalących i przekazanie 

rekomendacji oraz informacji zwrotnych jednostkom odpowiedzialnym za proces za 

pośrednictwem właściwego Prorektora. 
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Dane wyjściowe z procesu 

Danymi wyjściowymi z procesu rekrutacji są: 

1) raporty z wynikami rekrutacji zawierające m.in. liczbę kandydatów ogółem oraz liczbę 

przyjętych na poszczególne formy kształcenia w Uniwersytecie, warunki rekrutacji 

(w tym progi punktowe, minimalne oceny kwalifikujące) - w odniesieniu do 

kandydatów na studia I i II stopnia oraz do Szkoły Doktorskiej,  

2) wykaz uruchomionych programów studiów (kształcenia), 

3) wyniki badań mających na celu ocenę procesu rekrutacji przez kandydatów. 

4) lista rekomendacji i działań doskonalących w procesie 

Doskonalenie procesu  

Doskonalenie procesu rekrutacji jest wynikiem analiz i zgłoszonych uwag (dane wyjściowe 

procesu) i realizowane jest w dwóch obszarach: 

1) organizacyjnym: modyfikacja przebiegu oraz dokumentacji regulującej proces 

rekrutacji, 

2) merytorycznym: modyfikacja warunków rekrutacyjnych, w tym progów punktowych, 

będąca wynikiem analiz oraz zgłoszonych uwag i wniosków. 
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2.1.4. Kształcenie  

Cel procesu  

Celem procesu jest osiągnięcie efektów uczenia się wynikających z programu kształcenia 

w tym promowanie społecznie odpowiedzialnych postaw i kompetencji poprzez zapewnienie 

spójnych działań m.in. w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych, organizacji sesji 

egzaminacyjnej, praktyk zawodowych, mobilności i zakończenia kształcenia. 

Odpowiedzialność w procesie 

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu kształcenia są: 

1) właściwy Prorektor, 

2) Dziekan Kolegium Studiów, 

3) Dziekan Szkoły Doktorskiej, 

4) Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, 

5) Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, 

6) Prodziekan - Dyrektor Filii w Rybniku, 

7) Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie, 

8) Dziekani Wydziałów,  

9) Kierownicy katedr, 

10) Kuratorzy i menedżerowie kierunków, 

11) Prowadzący zajęcia dydaktyczne, 

12) Kierownik innej jednostki realizującej proces dydaktyczny. 

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu kształcenia są: 

1) programy kształcenia, programy edukacyjne i szkoleniowe, wraz z zakładanymi 

efektami uczenia się (jeśli program je przewiduje) oraz sylabusami, 

2) raport kuratora (w zakresie oczekiwań interesariuszy), 

3) kodeksy etyki wskazujące wartości oraz wynikające z nich postawy (samorządy 

zawodowe, doktoranci itp.), 

4) wykaz liczby osób uczących się, wraz z informacją o indywidualnych wynikach 

rekrutacji, ukończonych kierunkach na studiach I stopnia, zadeklarowanych kierunkach 

pierwszego (drugiego i kolejnych) wyboru (w przypadku pierwszego roku), dla 

odpowiednich programów kształcenia, 

5) planowana obsada kadrowa programu kształcenia, 

6) planowana obsada administracyjna, 

7) baza dydaktyczna (zasoby infrastruktury, biblioteczne, aplikacje informatyczne itp.). 

Przebieg procesu 

1. Dokonanie analizy danych wejściowych przez jednostki odpowiedzialne w procesie. 

2. Wdrożenie działań doskonalących organizację procesu kształcenia na podstawie 

przeprowadzonej analizy danych wejściowych. 
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3. Realizacja zajęć dydaktycznych Przed rozpoczęciem kształcenia w danym roku 

akademickim przygotowuje się i udostępnia online: 

1) harmonogram roku akademickiego uwzględniający okres zajęć i wypoczynku, 

2) szczegółowy harmonogram dotyczący procesów dydaktycznych realizowanych  

w jednostce, 

3) przydział osób uczących się do grup, przy czym liczebność grup uwzględnia warunki 

prowadzenia zajęć, 

4) obciążenia dydaktyczne zapewniające zgodność kompetencji prowadzących zajęcia 

z ich treścią,  

5) harmonogramy zajęć uwzględniające potrzeby osób uczących się oraz wskazane  

w sylabusach wyposażenie sal dydaktycznych, 

6) harmonogramy regularnych konsultacji, 

7) zaktualizowane sylabusy, 

8) platformy, oprogramowanie oraz wyposażenie sal wykorzystywanych podczas 

zajęć, 

9) harmonogram wykorzystania sal dydaktycznych wraz z liczbą miejsc oraz 

wyposażeniem. 

4. Sesja egzaminacyjna: 

1) Przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej (jeśli jest przewidziana dla danej formy 

kształcenia) udostępnia się online z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogram 

sesji egzaminacyjnej, który jest opracowywany przez jednostkę organizującą 

proces dydaktyczny w terminach i na zasadach określonych właściwym 

regulaminem. 

2) Sesja egzaminacyjna odbywa się w terminach określonych przyjętym 

harmonogramem roku akademickiego, przy czym dąży się do równomiernego 

rozłożenia w czasie zaliczeń oraz egzaminów. 

3) Wyniki sesji egzaminacyjnej odnotowuje się w protokołach. 

5. Praktyki: 

1) Praktyki, w szczególności w ramach studiów I i II  stopnia, służą osiąganiu efektów 

uczenia się przy nadzorze merytorycznym ze strony Uczelni oraz strony 

przyjmującej. W szczególności realizacja praktyki służy zdobywaniu materiałów 

empirycznych do pracy dyplomowej i budowaniu kapitału relacyjnego.  

2) Praktyki obowiązkowe, uwzględnione w programie kształcenia, są zgodne z treścią 

tego programu, natomiast praktyki dodatkowe - z profilem Uczelni. Szczegółowe 

zasady odbywania praktyk studenckich regulują zarządzenia Rektora. 

6. Ukończenie kształcenia:  

1) na studiach I i II stopnia - obrona pracy dyplomowej  

a) Dyplomowanie jest poprzedzone weryfikacją samodzielności pracy 

dyplomowej, otrzymaniem dwóch pozytywnych recenzji i odbywa się po 

uzyskaniu wszystkich punktów ECTS, tj. zaliczeniu przedmiotów objętych 

programem kształcenia oraz zadeklarowanych w procesie kształcenia. 

b) Złożenie egzaminu dyplomowego służy uzyskaniu tytułu zawodowego (np. 

licencjata, inżyniera, magistra) zgodnie z programem kształcenia. Egzamin 

dyplomowy prowadzony jest co do zasady w formie ustnej i dotyczy zagadnień 

podjętych w pracy dyplomowej. W uzasadnionych przypadkach - w odniesieniu 
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do osób ze szczególnymi potrzebami - egzamin może być realizowany w formie 

pisemnej. 

c) Komisja egzaminacyjna składa się z Przewodniczącego oraz nauczycieli 

akademickich, których dorobek naukowo-dydaktyczny jest powiązany 

z tematyką pracy dyplomowej. 

d) Szczegółowo proces egzaminowania dyplomowego regulują zarządzenia 

Rektora i uchwały Senatu. 

2) w Szkole Doktorskiej - złożenie rozprawy doktorskiej  

Ukończeniem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest złożenie rozprawy doktorskiej 

komitetowi naukowemu właściwemu co do dyscypliny naukowej doktoranta. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej wiąże się z realizacją przez doktoranta 

indywidualnego planu badawczego przy współpracy z promotorem oraz 

promotorem pomocniczym, jeżeli został powołany. Przygotowanie rozprawy 

doktorskiej zapewnia spełnienie warunków formalnych i merytorycznych 

uzyskania stopnia naukowego doktora, co wiąże się z pozytywnym zakończeniem 

postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora. Służy temu terminowa 

realizacja efektów uczenia się określonych dla seminarium doktoranckiego oraz 

realizacja programu kształcenia. Istotnym wsparciem jest odpowiednia organizacja 

oceny śródokresowej, zapewniająca doktorantowi możliwość terminowego 

złożenia rozprawy doktorskiej w przypadkach odstępstw od realizacji 

indywidualnego planu badawczego.  

3) na studiach podyplomowych - egzamin/obrona końcowa 

a) Ukończenie procesu kształcenia na studiach podyplomowych skutkuje 

uzyskaniem świadectwa i poprzedzone jest egzaminem końcowym i/lub 

obroną pracy końcowej/ projektu. 

b) Egzamin końcowy powinien zostać przeprowadzony przed komisją 

egzaminacyjną. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą osoby, których 

doświadczenia praktyczne lub dorobek naukowo-dydaktyczny są tematycznie 

powiązane z programem studiów. 

c) Szczegółowo proces ukończenia studiów i uzyskania świadectwa w ramach 

studiów podyplomowych określają postanowienia regulaminu studiów 

podyplomowych oraz programy poszczególnych kierunków studiów. 

4) w ramach innych form  

Ukończenie procesu kształcenia w ramach innych form kształcenia wiąże się 

z realizacją celów danego programu. Szczegółowy proces uzyskania 

certyfikatu/świadectw ukończenia szkoleń i kursów oraz programów 

prowadzonych przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie, regulują zarządzenia 

Rektora oraz zawarte porozumienia. 

7. Przekazanie raportów i zestawień dotyczących procesu kształcenia przez jednostki 

odpowiedzialne w procesie do UKJK za pośrednictwem Działu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. 

8. Inicjowanie przez UKJK ogólnouczelnianych działań doskonalących i przekazanie 

rekomendacji oraz informacji zwrotnych jednostkom odpowiedzialnym za proces za 

pośrednictwem właściwego Prorektora. 
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Dane wyjściowe z procesu 

Danymi wyjściowymi z procesu kształcenia są: 

1) raporty dotyczące wyników postępowań kończących kształcenie (zawierające m.in. 

statystyki z obron/egzaminów końcowych z uwzględnieniem uzyskanych ocen), 

2) raport zbiorczy stopnia samodzielności prac generowany z JSA, 

3) liczba wszczętych postępowań oraz nadanych stopni doktora,  

4) wyniki badania opinii absolwentów o procesie kształcenia, w tym dotyczące osiągnięcia 

efektów uczenia się, 

5) lista rekomendacji i działań doskonalących w procesie. 

Doskonalenie procesu 

Doskonalenie procesu kształcenia jest wynikiem analiz i zgłoszonych uwag (dane wyjściowe 

procesu) i dokonywane/realizowane jest w dwóch obszarach: 

1) organizacyjnym: modyfikacja planowania przebiegu kształcenia oraz obsługi 

i dokumentacji procesu kształcenia, 

2) merytorycznym: modyfikacja zasad realizacji zajęć dydaktycznych, sesji 

egzaminacyjnej, praktyk oraz ukończenia kształcenia będących wynikiem analiz oraz 

zgłoszonych uwag i wniosków. 
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2.1.5. Wsparcie uczestników procesu kształcenia 

Cel procesu 

Celem procesu jest zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju uczestników procesu 

kształcenia, w szczególności poprzez usuwanie lub ograniczanie barier w dostępie do 

kształcenia, ułatwianie procesu kształcenia, rozwój talentów oraz zwiększenie motywacji osób 

uczących się oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

Odpowiedzialność w procesie  

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu wsparcia uczestników procesu 

kształcenia są:  

1) Kierownicy jednostek zapewniających obsługę uczestników procesu kształcenia, 

2) Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami, 

3) Organizacje studenckie, w tym Parlament Studencki, Samorząd Doktorantów oraz koła 

naukowe, 

4) Komisje stypendialne, 

5) Psycholog, 

6) Kwestor, 

7) Kanclerz, 

8) inne jednostki odpowiedzialne za obsługę procesu kształcenia (m.in. za infrastrukturę 

techniczną i gastronomiczną). 

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu wsparcia uczestników procesu kształcenia są: 

1) opis zidentyfikowanych w poprzednich latach barier (związanych 

z niepełnosprawnością, infrastrukturalnych, finansowych, psychologicznych itp.) 

utrudniających proces kształcenia, 

2) opis potrzeb rozpoznanych w poprzednich latach, również w zakresie rozwoju 

potencjału osób uczących się oraz prowadzących zajęcia, 

3) plan rzeczowo-finansowy w zakresie różnych form wsparcia osób uczących się oraz 

osób prowadzących zajęcia. 

Przebieg procesu 

1. Dokonanie analizy danych wejściowych przez jednostki odpowiedzialne w procesie. 

2. Wdrożenie działań doskonalących organizację procesu wsparcia uczestników procesu 

kształcenia na podstawie przeprowadzonej analizy danych wejściowych. 

3. Rozpoznawanie i reagowanie na potrzeby osób uczących się oraz prowadzących zajęcia  

w zakresie rozwoju talentów, jak też w zakresie istniejących barier, na które 

napotykają. 

4. Komunikowanie o formach wsparcia dostępnych w Uczelni, jak możliwość korzystania 

z biblioteki, baz danych publikacji naukowych, Centrum Informatycznego w zakresie 

komputerowym oraz oprogramowania, Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi 

Potrzebami czy uczestnictwa w programach mobilności, aktywnościach sportowych 
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i kulturalnych (np. chór, zespół pieśni i tańca, akademicki zespół sportowy), możliwości 

skorzystania z różnych form pomocy. 

5. Angażowanie osób uczących się w życie Uczelni poprzez organizowanie 

indywidualnych ścieżek kształcenia, konsultacji z prowadzącymi zajęcia, umożliwienie 

udziału w organizacjach studenckich, komisjach uczelnianych, kołach studenckich, 

wolontariacie, wymianie studenckiej, programach tutoringowych itp. Opracowywanie 

systemów stypendiów dla rozwijania talentów i ich przyznawanie zgodnie z przyjętymi 

kryteriami. 

6. Angażowanie osób prowadzących zajęcia w życie Uczelni poprzez współpracę 

z osobami uczącymi się (np. tutoring, koła naukowe), umożliwienie udziału oraz 

organizowanie przedsięwzięć podnoszących kompetencje dydaktyczne również w 

odniesieniu do studentów o szczególnych potrzebach (np. wsparcie metodyczne, 

projekty doskonalenia kadry), w tym poprzez programy mobilnościowe, konferencje 

i seminaria, współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie 

dydaktycznym. 

7. Wspieranie osób uczących się oraz prowadzących zajęcia eliminujące zidentyfikowane 

problemy i bariery w zakresie metodyki kształcenia, pomocy materialnej, 

psychologicznej, infrastrukturalnej i in. 

8. Wspieranie i angażowanie zagranicznych osób uczących się oraz prowadzących zajęcia 

(i ich rodzin) w integracji społecznej, organizacji pracy i pobytu w Polsce  przez cały 

okres studiów lub zatrudnienia (np. za pomocą Welcome Point).  

9. Przekazanie raportów i zestawień dotyczących procesu wsparcia przez jednostki 

odpowiedzialne w procesie do UKJK za pośrednictwem Działu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. 

10. Inicjowanie przez UKJK ogólnouczelnianych działań doskonalących i przekazanie 

rekomendacji oraz informacji zwrotnych jednostkom odpowiedzialnym za proces za 

pośrednictwem właściwego Prorektora. 

Dane wyjściowe z procesu 

Danymi wyjściowymi z procesu wsparcia są: 

1) raport Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, 

2) Raport Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, 

3) zestawienia dotyczące udzielonej formy pomocy, 

4) coroczne raporty z działalności organizacji studenckich, w tym kół naukowych, wraz 

z planem działań na kolejny rok, 

5) informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego w zakresie różnych form wsparcia 

osób uczących się oraz osób prowadzących zajęcia, 

6) raport nt. mobilności studentów i pracowników, 

7) lista rekomendacji i działań doskonalących w procesie. 

Doskonalenie procesu 

Doskonalenie procesu wsparcia jest wynikiem analiz i zgłoszonych uwag (dane wyjściowe 

procesu) i  przebiega w dwóch obszarach: 
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1) organizacyjnym: planowanie oraz obsługa i dokumentacja procesu wsparcia osób 

uczących się i prowadzących zajęcia, 

2) merytorycznym: komunikowanie oraz angażowanie osób uczących się i prowadzących 

zajęcia w życie Uczelni. 
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2.2. Monitorowanie procesu kształcenia 

2.2.1. Weryfikacja osiągania efektów uczenia się  

Cel procesu 

Celem procesu jest bieżąca weryfikacja i doskonalenie osiągania efektów uczenia się 

określonych dla poszczególnych programów kształcenia (programowe, kierunkowe efekty 

uczenia się) oraz dla przedmiotów/modułów, w tym praktyk (przedmiotowe efekty uczenia 

się) objętych tymi programami. Szczegółowe zasady oraz przebieg procesu określa Polityka 

Dydaktyczna oraz zarządzenia Rektora. 

Odpowiedzialność w procesie 

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu weryfikacji efektów uczenia się są: 

1) osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, 

2) osoby wskazane jako odpowiedzialne za sylabusy przedmiotów - w zakresie doboru 

właściwych dla przedmiotu i adekwatnych do deklarowanych efektów uczenia się 

narzędzi i metod ich weryfikacji, 

3) kuratorzy oraz menedżerowie kierunków studiów, Kierownicy Katedr/Centrum 

Wychowania Fizycznego i Sportu/Centrum Języków Obcych, Dziekan Szkoły 

Doktorskiej, kierownicy studiów podyplomowych - w zakresie zapewnienia zgodności 

stosowanych w programie kształcenia narzędzi i metod weryfikacji z deklarowanymi 

efektami uczenia się, analiz zestawień ocen i opinii oraz proponowania zmian 

w programach kształcenia. 

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu monitorowania kształcenia są: 

1) przyjęte przez Senat zestawy efektów uczenia się dla poszczególnych programów 

kształcenia, 

2) matryce pokrycia efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków, 

3) sylabusy z określonymi efektami przedmiotowymi i odpowiadającymi im efektami dla 

programu kształcenia, a także metodami weryfikacji ich osiągania, 

4) poziomy osiągania poszczególnych efektów przedmiotowych odpowiadające 

poszczególnym ocenom przyjętym dla danego programu kształcenia, w szczególności 

poziom minimalny odpowiadający ocenie dostateczny lub ocenie zaliczony; poziomy, 

o których mowa, są ustalane przez osoby prowadzące zajęcia. 

Przebieg procesu 

1. Dokonanie analizy danych wejściowych przez jednostki odpowiedzialne w procesie. 

2. Wdrożenie działań doskonalących organizację procesu monitorowania procesu 

kształcenia na podstawie przeprowadzonej analizy danych wejściowych. 

3. Weryfikacja osiągania efektów uczenia się w odniesieniu do: 

1) przedmiotów/ modułów objętych programem kształcenia, w tym seminarium,  

2) praktyk studenckich, 
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3) pracy dyplomowej, 

4) całego programu kształcenia. 

4. Weryfikowanie osiąganych przedmiotowych efektów uczenia się za pomocą 

adekwatnych metod określonych w sylabusach poszczególnych przedmiotów 

i potwierdzane przez pozytywne oceny końcowe. Wystawiona ocena końcowa jest 

wypadkową poziomu osiągnięcia efektów uczenia się, przy czym aby ocena ta była 

pozytywna, muszą zostać osiągnięte wszystkie efekty przedmiotowe na poziomie 

przynajmniej minimalnym. Brak osiągnięcia minimalnego poziomu któregokolwiek 

z efektów przedmiotowych skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.  

5. Dokumentowanie weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się w formie pisemnej 

lub elektronicznej. 

6. Podjęcie działań doskonalących przez prowadzącego na poziomie przedmiotu 

(w uzgodnieniu z pozostałymi osobami prowadzącymi dany przedmiot), lub też 

przedstawienie kuratorowi propozycji zmian wykraczających poza przedmiot, 

w przypadku, gdy więcej niż połowa uczestników zajęć uzyska oceny negatywne 

(łącznie w pierwszym i drugim terminie). 

7. Dodatkowa weryfikacja efektów uczenia się dotyczących pracy dyplomowej poprzez 

sprawdzenie jej w JSA, recenzje oraz egzamin dyplomowy. 

8. Weryfikacja osiągania efektów uczenia się dla praktyk za pomocą adekwatnych metod 

wynikających z uczelnianego Regulaminu praktyk studenckich i określanych 

w sylabusach praktyk. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie karty praktyki przez 

promotora pracy dyplomowej danego studenta lub inną osobę wskazaną przez 

Dziekana (opiekuna praktyk). 

9. Programowe efekty uczenia się uznaje się za osiągnięte, jeżeli pozytywnie 

zweryfikowano wszystkie przedmiotowe efekty uczenia się. 

10. Weryfikacja osiągnięcia programowych efektów uczenia się w aspekcie ich zgodności z 

oczekiwaniami interesariuszy poprzez badania absolwentów i innych interesariuszy. 

Badania te służą doskonaleniu zarówno na poziomie poszczególnych przedmiotów, jak 

i całego programu. Badania przeprowadzane są przez jednostki odpowiedzialne 

w procesie. 

11. Przekazanie wyników badań i zestawień przez jednostki odpowiedzialne w procesie do 

UKJK za pośrednictwem Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

12. Inicjowanie przez UKJK ogólnouczelnianych działań doskonalących i przekazanie 

rekomendacji oraz informacji zwrotnych jednostkom odpowiedzialnym za proces za 

pośrednictwem właściwego Prorektora. 

Dane wyjściowe z procesu 

Danymi wyjściowymi z procesu projektowania monitorowania kształcenia są: 

1) zarchiwizowana dokumentacja dotycząca przeprowadzonej weryfikacji 

przedmiotowych efektów uczenia się (prace zaliczeniowe i egzaminacyjne, projekty, 

sprawozdania itp.), 

2) zestawienia ocen dla poszczególnych przedmiotów wraz z podanym terminem (I, II, 

tryby poprawkowe), 

3) opinie na temat osiągnięcia programowych efektów uczenia się dla programu 

kształcenia, 
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4) lista rekomendacji i działań doskonalących w procesie. 

Doskonalenie procesu 

Doskonalenie procesu weryfikacji osiągania efektów uczenia się realizowane jest w dwóch 

obszarach: 

1) organizacyjnym: modyfikacja sposobu zbierania opinii o stopniu osiągnięcia 

programowych efektów uczenia się, 

2) merytorycznym: modyfikacja sylabusa, w tym w szczególności metod weryfikacji 

przedmiotowych efektów uczenia się, modyfikacja programu kształcenia, w tym treści 

programowych efektów uczenia się, matrycy efektów oraz warunków rekrutacji, 

doskonalenie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia, zmiana obsady 

zajęć. 
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2.2.2. Badanie opinii o procesie kształcenia 

Cel procesu  

Celem badania opinii o procesie kształcenia jest sformułowanie uwag i rekomendacji 

zmierzających do utrzymania odpowiedniego poziomu jakości lub doskonalenia tego procesu. 

Badania opinii o procesie kształcenia odbywają się wśród: 

1) osób uczących się (w zakresie rekrutacji, adaptacji, zajęć dydaktycznych oraz wsparcia 

procesu kształcenia) - które umożliwiają osobom uczącym się przekazanie opinii na 

temat realizowanych zajęć, obsługi i wsparcia jednostek administracyjnych 

zaangażowanych w proces kształcenia, spełnienia oczekiwań (dotyczy osób uczących 

się kończących program),  

2) osób prowadzących zajęcia, 

3) innych interesariuszy (w zakresie losów zawodowych absolwentów, oczekiwań 

pracodawców, otoczenia instytucjonalnego itp.). 

Odpowiedzialność w procesie 

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu badania opinii o procesie kształcenia są: 

1) UKJK, 

2) Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Jakością, 

3) Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia, 

4) Centrum Marketingu, 

5) Centrum Kształcenia przez Całe Życie, 

6) Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami, 

7) Kuratorzy/Menedżerowie kierunków, 

8) Kierownicy katedr, 

9) Centrum Informatyczne, 

10) inne jednostki wskazane w zarządzeniach Rektora. 

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu badania opinii o kształceniu są: 

1) narzędzie i metoda badawcza, 

2) właściwe bazy danych. 

Przebieg procesu 

1. Dokonanie analizy danych wejściowych przez jednostki odpowiedzialne w procesie. 

2. Wdrożenie działań doskonalących organizację procesu badania opinii o procesie 

kształcenia na podstawie przeprowadzonej analizy danych wejściowych. 

3. Przygotowanie danych niezbędnych do przeprowadzenia badania. 

4. Uruchomienie procesu badania (np. dystrybucja kwestionariuszy ankiet). 

5. Przygotowanie raportów przez jednostki odpowiedzialne w procesie. 

6. Dostarczenie wyników badania (raportów) do osób wskazanych zgodnie 

z zarządzeniami Rektora w celu dokonania analizy. 
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7. Możliwość ustosunkowania się do wyników badań przez prowadzącego zajęcia. 

8. Przekazanie uwag, wniosków i rekomendacji radom właściwym ze względu na formę  

kształcenia. 

9. Przekazanie wyników badań i zestawień przez jednostki odpowiedzialne w procesie do 

UKJK za pośrednictwem Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

10. Inicjowanie przez UKJK ogólnouczelnianych działań doskonalących i przekazanie 

rekomendacji oraz informacji zwrotnych jednostkom odpowiedzialnym za proces za 

pośrednictwem właściwego Prorektora. 

Dane wyjściowe z procesu  

Danymi wyjściowymi z procesu badania opinii o kształceniu są: 

1) raporty z przeprowadzonych badań wraz z ew. wyjaśnieniami, 

2) proponowane działania doskonalące opracowane przez rady,  

3) lista rekomendacji i działań doskonalących w procesie. 

Doskonalenie procesu 

Doskonalenie procesu w zakresie badania opinii dokonywane jest w  dwóch obszarach: 

1) organizacyjnym: poprawa zasad, narzędzi i metod prowadzenia badań oraz dystrybucji 

i archiwizacji wyników, 

2) merytorycznym: podejmowanie działań doskonalących w badanych zakresach. 
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2.2.3. Hospitacje zajęć na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej 

Cel procesu  

Hospitacja zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie ma na celu doskonalenie 

zajęć dydaktycznych pod względem: 

1) przygotowania merytorycznego osoby prowadzącej zajęcia, zapewniającego zgodność 

przedstawianych treści z sylabusem, 

2) struktury i przebiegu zajęć oraz organizacji pracy prowadzącego (w tym wykorzystania 

nowoczesnych technologii informatycznych), 

3) wykorzystania właściwych materiałów oraz doboru metod dydaktycznych (w tym 

nowoczesnych), 

4) realizacji efektów uczenia się sformułowanych w sylabusie,  

5) umiejętności dydaktycznych prowadzącego (tj. komunikatywności, zaangażowania, 

aktywizacji osób uczących się). 

Odpowiedzialność w procesie 

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu hospitacji zajęć są: 

1) Kierownicy katedr (także na wniosek Kuratora), 

2) Kierownik Centrum Języków Obcych (w przypadku pracowników Centrum), 

3) Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (w przypadku pracowników 

Centrum), 

4) Dziekani. 

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu hospitacji zajęć są: 

1) zestawienie proponowanych do hospitacji zajęć i prowadzących dla poszczególnych 

programów kształcenia, 

2) ramowe plany hospitacji zajęć dydaktycznych w danym semestrze roku 

akademickiego, 

3) wnioski Dziekanów, Kuratorów, Kierowników katedry lub Kierowników Centrum 

w sprawie przeprowadzenia hospitacji poza ramowym planem. 

Przebieg procesu 

1. Dokonanie analizy danych wejściowych przez jednostki odpowiedzialne w procesie. 

2. Wdrożenie działań doskonalących organizację procesu hospitacji zajęć na podstawie 

przeprowadzonej analizy danych wejściowych. 

3. Przyjmuje się dwie formy przeprowadzania hospitacji: 

1) planowe (na podstawie ramowego planu hospitacji), 

2) na wniosek Dziekana, Kuratora, Kierownika katedry, Kierownika Centrum lub 

Parlamentu Studenckiego, Samorządu Doktorantów. 

4. Przekazanie wyników hospitacji przez jednostki odpowiedzialne w procesie do UKJK za 

pośrednictwem Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 
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5. Inicjowanie przez UKJK ogólnouczelnianych działań doskonalących i przekazanie 

rekomendacji oraz informacji zwrotnych jednostkom odpowiedzialnym za proces za 

pośrednictwem właściwego Prorektora. 

Harmonogram hospitacji powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający  

prowadzącemu zajęcia udoskonalenie zajęć w tym samym semestrze. Wyniki hospitacji 

powinny być każdorazowo omówione z prowadzącym.  

Szczegółowo proces przeprowadzania hospitacji zajęć - w tym prowadzonych metodami 

i technikami kształcenia na odległość w Uczelni  - regulują postanowienia zarządzenia Rektora 

w sprawie regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Dane wyjściowe z procesu  

Danymi wyjściowymi z procesu hospitacji zajęć są: 

1) wykaz dobrych praktyk odnotowanych podczas hospitacji, 

2) wnioski hospitujących z ewentualnymi uwagami i zaleceniami doskonalącymi, 

3) wykaz przeprowadzonych hospitacji zajęć dydaktycznych, 

4) lista rekomendacji i działań doskonalących w procesie. 

Doskonalenie procesu 

Doskonalenie procesu hospitacji zajęć dokonywane jest w dwóch obszarach: 

1) organizacyjnym: modyfikacja formy i dokumentacji procesu hospitacji, 

2) merytorycznym: modyfikacja planowania, przebiegu oraz omówienia wyników 

hospitacji, dobór osoby hospitującej, kompetencje dydaktyczne prowadzących zajęcia.  

Hospitacje mogą również być przeprowadzane w przypadku innych form kształcenia - na 

zasadach określonych w zarządzeniach Rektora. 

2.2.3. Inne formy monitorowania procesu kształcenia 

Oprócz hospitacji prowadzi się koleżeńskie przeglądy zajęć dydaktycznych (peer review) oraz 

wymianę dobrych praktyk pomiędzy osobami prowadzącymi zajęcia (np. w trakcie zebrań 

pracowników Katedr). W trakcie semestru prowadzone są również spotkania, odpowiednio 

kuratorów i menadżerów, Dziekana Szkoły Doktorskiej i kierowników studiów 

podyplomowych (lub osób przez nich wyznaczonych), z przedstawicielami grup osób uczących 

się - jako uzupełnienie badania opinii o procesie kształcenia. Sugerowane jest 

dokumentowanie takich działań.  
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3. Doskonalenie Systemu Jakości Kształcenia 

Cel procesu 

Celem procesu jest doskonalenie Systemu Jakości, zarówno w warstwie normatywnej, jak 

i realizacyjno-kontrolnej, a także promowanie wprowadzonych udoskonaleń w środowisku 

akademickim. Doskonalenie Systemu Jakości jest procesem ciągłym i przebiega z włączeniem 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Odpowiedzialność w procesie 

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu doskonalenia Systemu Jakości 

Kształcenia są: 

1) Prorektorzy właściwi ds. edukacji oraz rozwoju: 

a) promują kulturę jakości w środowisku uniwersyteckim, 

b) zapewniają zasoby niezbędne do funkcjonowania i doskonalenia Systemu 

Jakości, 

c) podejmują decyzje doskonalące System Jakości. 

2) Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Jakością - sprawuje nadzór nad Systemem 

Jakości, dba o jego zgodność z wymaganiami prawnymi, misją, strategią oraz 

polityką dydaktyczną Uczelni, konsultuje i wspiera realizację poszczególnych 

procesów objętych Systemem Jakości, jak również wspomaga promocję kultury 

jakości w środowisku uniwersyteckim oraz podejście procesowe w zarządzaniu 

jakością. 

3) UKJK - inicjuje przeglądy Systemu Jakości, poddaje opiniowaniu zgłoszone 

propozycje udoskonaleń, a także przygotowuje rekomendacje zmian prawnych 

i organizacyjnych.  

4) Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia - przyjmuje propozycje udoskonaleń, 

prowadzi rejestr dobrych praktyk, proponowanych i wprowadzonych udoskonaleń.  

Dane wejściowe do procesu 

Danymi wejściowymi do procesu doskonalenia Systemu Jakości są: 

1) wymagania wynikające z wewnętrznych i zewnętrznych regulacji prawnych, 

2) misja, strategia oraz polityka dydaktyczna Uczelni, 

3) propozycje udoskonaleń zgłaszane przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 

w szczególności władz Uczelni, dziekanów, innych osób odpowiedzialnych za programy 

kształcenia, osób prowadzących zajęcia, osób uczących się oraz rad programowych, 

4) rozpoznane krajowe i międzynarodowe wzorce i praktyki, 

5) zalecenia komisji akredytacyjnych. 

Przebieg procesu 

Przynajmniej raz w roku na posiedzeniu UKJK dokonywany jest kompleksowy przegląd 

poszczególnych procesów objętych Systemem Jakości oraz uwarunkowań jego 

funkcjonowania. Weryfikowana jest kompletność systemu w kontekście dostarczania narzędzi 
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zapewniania jakości kształcenia oraz skuteczność stosowania tych narzędzi i procedur 

zapewniania jakości - adekwatnie do wymagań określonych w przepisach i standardach 

przyjętych jako punkty odniesienia. 

Rejestrowane są przy tym zidentyfikowane dobre praktyki oraz napotkane problemy. 

Przeglądowi Systemu Jakości towarzyszy również dyskusja nad przedstawionymi propozycjami 

udoskonaleń. 

Propozycje udoskonaleń Systemu Jakości są przyjmowane przez cały rok akademicki przez 

Dział Doskonalenia Jakości pod adresem jakosc@uekat.pl 

W celu zapewnienia najwyższych standardów przegląd Systemu Jakości może być 

przeprowadzany z udziałem autorytetów w zakresie zarządzania jakością spoza Uczelni. 

W wyniku przeglądu UKJK opracowuje rekomendacje doskonalące – w konsultacji 

z jednostkami organizacyjnymi, których one dotyczą oraz Parlamentem Studenckim/ 

Samorządem Doktorantów i przekazuje je właściwemu Prorektorowi celem wdrożenia. 

Dane wyjściowe z procesu 

Danymi wyjściowymi z procesu doskonalenia Systemu Jakości są: 

1) rekomendacje UKJK w zakresie doskonalenia Systemu, 

2) wprowadzone wewnętrzne regulacje prawne doskonalące System, 

3) rejestr dobrych praktyk, a także proponowanych i wprowadzonych udoskonaleń 

Systemu. 


