
WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA 

I DOSKONALENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W PWSZ W SULECHOWIE 

 

Cel strategiczny: najwyższa jakość kształcenia 

 

Zapewnienie procesu ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w PWSZ w Sulechowie 

poprzez: 

1. Politykę zapewnienia jakości kształcenia; 

2. Projektowania programów kształcenia i planów studiów zgodnie z KRK; 

3. Dobór kadry dydaktycznej; 

4. Bieżące monitorowanie procesu kształcenia, w tym ocenę jego zgodności z planami 

oraz KRK; 

5. Coroczną ocenę programów kształcenia z uwzględnieniem uzyskiwanych efektów 

kształcenia; 

6. Określenie zasad oceniania studentów; 

7. Stosowanie systemu antyplagiatowego, 

8. Określenie odpowiedzialności za zapewnienie jakości kształcenia przez władze 

uczelni, władze instytutów oraz kadrę dydaktyczną. 

Osiągnięcie celu poprzez wdrożenie zarządzania jakością wg cyklu Deminga (PDCA) 
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POLITYKA JAKOŚCI 

1. Dążenie do osiągania wysokiej jakości kształcenia dotyczy wszystkich pracowników oraz 

działań odnoszących się do każdego obszaru aktywności Uczelni. Wyraża się to w 

koordynacji  i operacyjnym zarządzaniu procesami dydaktyczno-administracyjnymi oraz 

określeniem mechanizmów rejestrowania i dokumentowania tych procesów. 

2. Władze Uczelni w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia: 

 upowszechniają wiedzę na temat WSZiDJK oraz wynikających z niego zadań dla 

wszystkich pracowników uczelni; 

 monitorują, weryfikują, doskonalą WSZiDJK i aktualizują jego cele; 

 zapewniają niezbędne zasoby dla sprawnego funkcjonowania WSZiDJK; 

 monitorują potrzeby i oczekiwania studentów i pracodawców. 

3. Za szczególnie ważny element polityki jakości uznaje się badania ankietowe. Ich celem jest 

uzyskanie informacji i opinii studentów i absolwentów o prowadzonych zajęciach 

dydaktycznych oraz obsłudze procesu kształcenia, a także pracodawców o kompetencjach 

absolwentów. 

4. Wyniki ankiet stanowią podstawę do doskonalenia procesu kształcenia, a także są 

wykorzystywane do okresowej oceny nauczycieli akademickich.  
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ZAKRES DZIAŁANIA I STRUKTURA WSZiDJK 

1. Zakres działania WSZiDJK obejmuje w szczególności: 

a) analizę zasad rekrutacji, 

b) analizę programów kształcenia, (plany studiów, programy nauczania oraz efekty 

kształcenia), 

c) analizę realizacji procesu kształcenia, 

d) analizę warunków realizacji procesu kształcenia, 

e) analizę wyników kształcenia, 

f) analizę warunków realizacji praktyk, 

g) analizę zgodności efektów kształcenia z misją i strategią uczelni, 

h) wykorzystanie analiz z biura karier w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, 

i) wykorzystanie analiz z badań opinii absolwentów, 

j) przegląd aktów prawnych regulujących proces kształcenia oraz sprawy studenckie, w 

szczególności uchwał PKA, 

k) ocenę systemu nagradzania nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych 

związanych z procesem dydaktycznym, 

l) inne zadania wynikające z rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.  

2. Celem działania WSZiDJK w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie jest 

w szczególności: 

a) stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia; 

b) podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów, 

c) szerokie informowanie o działaniach doskonalących jakość kształcenia w uczelni. 

3. Funkcjonowanie WSZiDJK ma charakter ciągły i systematyczny, z zaangażowaniem 

w realizację jego zadań pracowników i studentów uczelni. 



4. Struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia w PWSZ w Sulechowie przedstawiona została na rysunku poniżej. 
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5. W celu realizacji zadań WSZiDJK Rektor powołuje w drodze zarządzenia: Uczelnianą 

Komisję ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz kierunkowe Zespoły ds. 

zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 

6. W skład Uczelnianej Komisji ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia wchodzą: 

przedstawiciel Rektora w osobie prorektora ds. studenckich, przewodniczący Zespołów 

kierunkowych ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, przedstawiciel studentów 

wskazany przez Radę samorządu studenckiego, przedstawiciel dziekanatu wskazany przez 

prorektora ds. studenckich. 

7. Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 

powołuje Retor na okres kadencji władz.  

8. W skład Zespołów kierunkowych ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia wchodzą 

trzej nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe dla danego kierunku wskazani 

przez dyrektora właściwego instytutu oraz przedstawiciel studentów wskazany przez Radę 

samorządu studenckiego. 

9. Zespół kierunkowy na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków zespołu 

przewodniczącego. 

10. Nadzór nad pracami Zespołu kierunkowego sprawuje dyrektor właściwego instytutu. 

11. Nadzór nad prawidłowością procedur i dokumentacji, z ramienia Rektora, sprawuje audytor.  



12. Do zadań Uczelnianej Komisji ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 

w szczególności należy: 

 opracowanie strategii zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na uczelni; 

 opracowanie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia; 

 analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia.  

 opracowanie dokumentacji Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością kształcenia. 

13. Do zadań zespołów kierunkowych ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 

w szczególności należy: 

 wdrażanie na kierunku opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. zapewnienia i 

doskonalenia jakości kształcenia procedur i zaleceń służących zapewnieniu i doskonaleniu 

jakości kształcenia, 

 bieżące monitorowanie i analiza jakości kształcenia na kierunku, 

 nadzór nad prawidłowym stosowaniem systemu akumulacji i transferu punktów ECTS, 

 stałe monitorowanie programów kształcenia i ich opisów w postaci efektów uczenia się 

zgodnych z KRK, 

 opiniowanie zmian w programach kształcenia na kierunku, 

 przekazywanie Uczelnianej Komisji ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 

wyników ewaluacji systemu na kierunku, 

 przedstawianie dyrektorowi właściwego instytutu propozycji mających na celu 

podnoszenie jakości kształcenia na kierunku, 

 przedstawianie dyrektorowi właściwego Instytutu a następnie senatowi corocznych 

sprawozdań z efektów działania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 

na kierunku, szczególnie w zakresie realizacji zatwierdzonych przez senat efektów 

kształcenia 

 

 


