ZARZĄDZENIE NR 76
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia
na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia
na Uniwersytecie Warszawskim
Na podstawie § 35 pkt 5, § 115 ust. 3 oraz § 117 pkt 3 Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.) oraz
w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości
Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2012 r. Nr 8, poz. 268)
postanawia się, co następuje:
§1
W ramach Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na
Uniwersytecie Warszawskim na każdym wydziale oraz w każdej innej jednostce
organizacyjnej prowadzącej studia, zwanej dalej „inną jednostką”, powstaje odpowiednio
wydziałowy lub jednostkowy system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia,
zwany dalej „systemem jakości”.
§2
1. Opis systemu jakości, zawierający konieczne regulacje, przygotowują władze
wydziału lub władze innej jednostki we współpracy z jednostkowym zespołem
zapewniania jakości kształcenia, uwzględniając następujące zasady:
1) zasadę oparcia systemu jakości na wartościach akademickich zgodnie
z przekonaniem, że kluczem do wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie
Warszawskim jest świadome współtworzenie kultury jakości przez wszystkich
członków społeczności akademickiej, a uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia
nierozerwalnie wiąże się z autonomią, tradycją i godnością społeczności
akademickiej i możliwe jest dzięki osiąganiu założonych przez nią celów;
2) zasadę ścisłego powiązania systemu jakości z misją i strategią Uniwersytetu
Warszawskiego oraz misją, strategią i koncepcją kształcenia przyjętymi przez
wydział lub inną jednostkę;
3) zasadę świadomego podejmowania działań i ich ciągłego doskonalenia (przy
wykorzystaniu cyklicznego przeglądu osiągniętych wyników);
4) zasadę przejrzystej struktury systemu i właściwego określenia i rozdzielenia
kompetencji ze szczególnym określeniem zaangażowania władz wydziału lub innej
jednostki oraz jednostkowego zespołu zapewniania jakości kształcenia;
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5) zasadę harmonijnego i zrównoważonego powiązania działań systemu jakości
z działaniami w obrębie innych obszarów działalności uczelni i jej jednostek, ze
szczególnym uwzględnieniem proporcjonalnego zaangażowania nauczycieli
akademickich w dydaktykę, pracę naukową i pracę organizacyjną;
6) zasadę wykorzystania tradycji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie
zapewniania wysokiej jakości kształcenia na wydziale lub w innej jednostce;
7) zasadę opartego na dialogu współdziałania z przedstawicielami otoczenia
społecznego.
2. System jakości uwzględnia rozwiązania dotyczące zapewniania jakości
kształcenia w zakresie:
1) zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich
efektów,
2) oceniania studentów i doktorantów,
3) zapewnienia jakości kadry dydaktycznej,
4) monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów do nauki (m.in. bibliotek,
komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla studentów
i doktorantów (np. opieki naukowej czy doradztwa),
5) gromadzenia, analizowania i wykorzystania informacji na temat kształcenia
w jednostce z wykorzystaniem m.in. USOS,
6) publikowania informacji na temat kształcenia w jednostce.
3. System jakości na wydziale lub w innej jednostce działa na podstawie
odpowiednio uchwały rady wydziału lub rady innej jednostki, zawierającej opis systemu
i konieczne regulacje zgodne z ust. 1.
4. Przegląd i ewentualna nowelizacja uchwały dokonywane są nie rzadziej niż co
2 lata.
§3
Przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia
Wskazówki i propozycje rozwiązań dotyczące systemu zapewniania i doskonalenia
jakości na wydziałach i w innych jednostkach kształcących studentów zostaną
opublikowane na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia (www.bjk.uw.edu.pl).
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW
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