
ZARZĄDZENIE NR 7/2013

REKTORA LINIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGo

zdnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia
i określenia zakresu ich działania

Na podstawte art.66 ust. 2 ustawy z dnia?7 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym

(tj" Dz' U. z20I2r.poz.572 ze. zm.) zarządza się, co następuje:

$ 1.1" w Uniwersytecie Szczecińskim tworzy się zespoły rektorskie ds. jakości

i programów kształcenia: Uczelniany Zespół Rektorski ds. Jakości i Programów Kształcenia'

zwany dalej Uczelnianym Zespołem, Wydziałowe Zespoły ds. Jakości i Programów

KsŻałcenia, zwane dalej Zespołami Wydziałowymi oraz Zespoły Kierunków ds. Jakości i

Programów KsŻałcenia zwanę dalej Zespołami Kierunków"

2. Niniejszezarządzenie określa składy poszczegoInych zespoŁów orazzakresy ichdziałania'

$ 2. W skład Uczelnianego Zespołu wchodzą

1) Pełnomocnik Rektora ds" Jakości Kształcenia - jako przewodniczący,

2) sześciu nauczycieli akademickich reprezentujących róŻne dziedziny i dyscypliny

nauki, w tym, co najmniej dwóch, posiadających stopień naukowy doktora

habilitowanego lub Ęrtuł profesora - powołanych przez prorektora ds. kształcenia,

3) Przewodniczący Senackiej Komisji ds" Kształcenia,

4) przedstawiciel doktorantów wskazany przez Uczelnianą Radę Samorządu

Doktorantów US,

5) przedstawiciel studentów wskazany przez Uczelnianą Radę Samorządu

Studenckiego US.

$ 3. Uczelniany Zespoł podejmuje dziaŁania na rzecz wdrożenia nowych programów

kształcęnia oruz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w US.

W tym celu, w szczególnoŚci:

1. opracowuje i przedstawia Rektorowi wnioski i projekty dotyczące:

a) polityki okreŚlającej cele i strategię wdrtzania kierunków oraz programów

kształcenia,



b) zasad i harmonogramu wdrożenia nowych programów kształcenia oraz formularza

opisu przedmiotu (sylabusa),

c) zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,

d) zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia,

e) zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej,

f) zasad monitorowartia,przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów dydaktycznych'

2" Uczelniany Zespół opiniuje efekty kształcenia i stwierdza poprawnośó dokumentacji

kazdego nowego kierunku celem przedstawienia Sęnackiej Komisji ds. Kształcenia oraz

na prośbę Rektora opiniuje programy studiów doktoranckich' efekty kształcenia studiów

podyplomowych i kursów dokształcaj ących.

3. Uczelniany Zespoł opracowuje formularz sprawozdania z oceny własnej dla jednostek

organizacyjnych US, wskazuje termin sporządzenia sprawozdania, zakręs ewaluacji oraz

kryteria' według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku

akademickim.

4. Uczelniany Zespoł dokonuje analizy sprawozdań Z oaeny własnej' sporządzonych przez

jednostki organizacyjne US oraz sporządza sptawozdanie na temat jakości kształcenia na

US i przedstawia je Rektorowi.

5" Uczelniany Zespół sporządza i przedstawia Rektorowi roczne sprawozdania ze swojej

działalności.

6. Uczelniany Zespół wspiera działarlia zespołów wydziałowych oraz zespołów kierunków.

Przewodniczący Uczelnianego Zespołu odbywa cykliczne spotkania z wymienionymi

zespołami.

s 4.1. W celu efektywnej rea|izacji zadń, o k1órych mowa w $ 3, Uczelniany Zespoł może

powoływaó komisje oraz zęspoĘ eksperckie stałe i doraźne, określając ich skład' cel

powołania, zadaria oraz czas ich realizacji. Członkowie komisji lub zespołu są powoływani i

odwoływani przez prorektora ds. kształcenia.

2. W celu efektyvrmej realizacji zadań, o których mowa w $ 3, Uczelniany Zespoł może w

porozumieniu z Rektorem' Zapraszać, do stałej lub dorużnej współpracy ekspertów z US, jak

i spoza US.

$ 5. obsługę administracyjno-birrrową Uczelnianego Zespołu zapewnia Biuro ds' Jakości

KsŻałcenia.



$ 6. 1. W skład Zespołu Wydziałowego wchodzi:

1) przewodniczący _ powoły"wany przez dziekana wydziału,

2) koordynator wydziałowy ds. wymiany studentówo

3) od jednego do trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale -
p owo ł anych pr zez dzi ekarra vły działu,

4) przedstawiciel doktorantów _ wskazany ptzęz WydziałowąRadę Doktorantów US,

5) przedstawiciel studentów wskazany przez Wydziałową Radę Samorządu

Studenckiego US.

2" Na wydziałach o strukturze inst1.tutowej w skład zespołu wchodzi nauczyciel akademicki

będący przedstawicielem insĘtutu, wskazany przez Radę Instytutu.

3. Dziekan moŻe zwiększyć liczbę członków Zespołu Wydziałowego.

4. Informacje o składzie Zespołu Wydziałowego dziekan w terminię 14 dni przekazuje do

Biura ds" Jakości Kształcenia.

$ 7. Do zadan Zespołu Wydziałowego naIeży w szczególności:

1. opiniowanieprzed uchwaleniemprzez Radę Wydziałuprogramukształceniakażdego

nowego kierunku, przedstawionego przez Zespół Kierunku oraz opiniowanie

programu studiów doktoranckich, programu kształcenia dla studiów podyplomo!\Tch

lub kursów dokształcaj ących,

2. sporządzanie, zgodnie z w;Ąycznymi Uczelnianego Zespołu sprawozdań z ocęny

własnej, stanowiącej wynik ewaluacji ksźałcenia w jednostce oraz przedstawianie

sprawozdań Z oceny własnej dziekanowi wydziału i Uczelnianemu Zespołowi,

3. opracowywanie planów i harmonogramów działńnaprawczych,

4' opracow}ryVanie raportów z ankiet oceniaj ący ch zEęcia dydaktyczne,

5. inicjowanie działań projakościo\\ych zwiryartych ze specyfiką działalnoŚci

dydaktycznej prowadzonej na v'rydzia|e oraz rekomęndowanie ich Uczelnianemu

Zespołowi,

6' inicjowanie i organizowanie działan zvńązanych z podnoszeniem kultury jakoŚci

kształcenia w środowisku akademickim,

7 . nadzor nad podaniem do publicznej wiadomoŚei programów kształcenia,

8. sporządzanie i przedstawianie rocznych sprawozdań Ze swojej działalności

dziekanowi i Uczelnianemu Zespołowi,

9. Zespoł Wydziałowy wspiera dziaŁania Zespołów Kierunków w swojej jednostce"



s 8. 1. Dla kazdego kierunku studiów powołuje się odrębny zespół"

2" Liczębnośó i skład zespołu ustala dziekan lub na w1ldziałach o strukturze instytutowej

dyrektor instytutu, zachowując zasadę reprezerftatywności środowiska akademickiego" Przy

ustalaniu składu zespołu naleŻy uwzględnió przedstawicieli pracodawców i można

uwzględnić koordynatora kierunkowego ds. wymiany studentów'

3. organ powołujący' w terminie 14 dni, przekazuje informacje o składzie Zespołu Kierunku

do Biura ds" Jakości Kształcenia. Jeżeli organem powołując1łn jest dyrektor insĘtutu

dodatkowo informacje, o której mowa powyżej przekazywana jest dziekanowi oraz

Zespołowi Wydziałowemu.

$ 9. Do zadań Zespołu Kierunku na\eży w szczegóIności:

1. opracowywanie lub doskonalenie programu kształcenia zgodnie z wymogami prawa

oraz przedstawianie Zespołowi Wydziałowemu' Na wydziałach o strukturze

insĘtutowej uprzednio naleŻy je przedstawió do zaopiniowania Radzie InsĘtutu.

2" dokonywanie okresowego przeglądu programu kształeenia oraz warunków rea|izacji

procesu kształcenia na danym kierunku,

3" opracowyvvanie wewnętrznych procedur weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia

oraz dokonywanie ich okresowego przeglądu,

4" analizawarunków i trybu rekrutacji na kierunek,

5. analtza funkcjonowania elementów systemu dbałości o wysoki poziom kadry

dydaktycznej,

6" wstępna analizaankiet studenckich,

7 " propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych,

8. przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów,

9" sporządzanie i przedstawianie rocznych sprawozdań ze swojej działalności

dziekanowi lub dyrektorowi instytutu (na wydziałach o strukturze instytutowej) oruz

Zespołowi Wydziałowemu'

s 10. Traci moc zaruądzenie Rektora Uniwers1tetu Szczecińskiego rv 23l20I1 z drria

18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów

kształcenia i określenia zakresu ich działania.

$ 11. Zaruądzenie wchodziw Życie z dniem podpisania"
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