R-0161-137/20

Zarządzenie Nr 137/20
z dnia 26 października 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Zarządzania Jakością
__________________________________________________________________________
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 i § 19 Statutu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rektora ds. Zarządzania Jakością, zwanego dalej
„ Pełnomocnikiem”.
2. Funkcję Pełnomocnika powierza się dr Krzysztofowi Niestrojowi.
3. Pełnomocnik podlega rektorowi.
§2
1. Do zadań Pełnomocnika w szczególności należy:
1) w zakresie zarządzania jakością kształcenia:
a) opracowanie, wdrażanie oraz nadzór nad elementami uczelnianego systemu
zapewniania i oceny jakości kształcenia (ankietyzacja, hospitacja, ocena
pracowników, rozwój interdyscyplinarności w nauczaniu);
b) koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu
w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia;
c) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu podczas akredytacji;
d) angażowanie pracowników, studentów oraz przedstawicieli otoczenia w prace na
rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia;
e) ocena i wnioskowanie w sprawie bieżącego uzupełniania wyposażenia sal
dydaktycznych i audytoryjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne wspierające
proces kształcenia, a także wprowadzania i doskonalenia narzędzi
informatycznych wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym.
2) w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
a) promowanie w środowisku akademickim koncepcji i sposobów realizacji
nauczania w oparciu o efekty uczenia się oraz zgodnie ze Zintegrowanym
Systemem Kwalifikacji;
b) informowanie społeczności akademickiej o najważniejszych kwestiach
dotyczących projektowania, nowelizowania i wdrażania programów kształcenia;
c) współudział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych
dotyczących projektowania, nowelizowania i wdrażania programów kształcenia;
d) prowadzenie konsultacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia
i nowelizowania programów kształcenia;
e) bieżąca współpraca z kuratorami oraz menedżerami kierunków, w szczególności
w zakresie zapewniania spójności programowej kierunków studiów;
f) koordynowanie działań w zakresie potwierdzania efektów uczenia się
w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
g) współpraca z Centrum Informatycznym w administrowaniu systemem S4.
2. Dokumentację prac Pełnomocnika prowadzi Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia.
§3
Zobowiązuję prorektorów, władze Szkoły Studiów I i II Stopnia, Szkoły Doktorskiej, kanclerza
oraz pozostałe jednostki organizacyjne zakresem zadań służbowych związane
z kształceniem do współpracy z Pełnomocnikiem w inicjowaniu, wprowadzaniu oraz
doskonaleniu działań i mechanizmów służących podwyższaniu jakości kształcenia.

§4
Traci moc zarządzenie Nr 88/16 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania
Koordynatora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1
października 2020 roku.
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