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Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie 
warunków prowadzenia studiów, 

2) Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty rzez Senat w dniu 28 
czerwca 2021 r. uchwałą nr 88/2021, 

3) Zarządzenie Rektora Nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia 
Polityki Jakości i Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

4) Zarządzenie Rektora Nr 170/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia 
procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK). 

§ 1 
Celem Regulaminu jest ustalenie trybu pracy Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale 
Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Obowiązuje on wszystkich 
członków Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 
 

§ 2 
Do zadań Komisji należy: 

1. analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską 
Ramą Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;  

2. analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia 
przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń;  

3. analiza wyników oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów;  

4. analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności 
naukowej w dyscyplinach, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku 
pracy;  

5. monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS;  

6. monitorowanie jakości prac dyplomowych oraz procesu dyplomowania;  

7. analiza danych dotyczących karier absolwentów poszczególnych kierunków studiów; 

8. ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia;  

9. przygotowanie rocznych raportów samooceny jakości kształcenia na wydziale, ze wskazaniem 
możliwych działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w zakresie: 

 metod procesu kształcenia na wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów 
uczenia się osiąganych przez studentów i słuchaczy,  

 modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,  

 mobilności studentów,  
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 kompetencji kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych związanych z procesem 
kształcenia na wydziale,  

 jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na wydziale;  
 

10. opracowanie, aktualizacja i doskonalenie własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i 
wynikających ze specyfiki prowadzonych przez wydział kierunków studiów;  

11. realizacja innych zadań zleconych przez Dziekana i Rektorską Komisję ds. jakości kształcenia.  
 

§ 3 
W skład Komisji wchodzą: 

1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – jako przewodniczący Komisji; 
2. Nauczyciele akademiccy, będący przedstawicielami wszystkich jednostek naukowo-dydaktycznych 

Wydziału; 
3. Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Leśnego; 
4. Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich. 

 

§ 4 
1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia jest powoływany przez Rektora, na wniosek 

Dziekana Wydziału, 
2. Członków Komisji powołuje Rektor, na wniosek Dziekana, 
3. Przedstawiciela Studentów wskazuje, na wniosek Dziekana, Wydziałowa Rada Samorządu 

Studentów Wydziału Leśnego. 
 

 

§ 5 
Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia:  

1. przewodniczenie pracom DKJK;  

2. ustalanie harmonogramu i wskazywanie członków DKJK do realizacji zadań związanych z oceną 
jakości kształcenia w poszczególnych obszarach;  

3. bieżące monitorowanie funkcjonowania USZJK na wydziale;  

4. nadzór nad opracowaniem, aktualizacją i doskonaleniem dokumentów USZJK na poziomie 
wydziału;  

5. współdziałanie z jednostkami wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia;  

6. współpraca z właściwym Samorządem studentów, radami kierunków oraz z innymi 
pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia na wydziale;  

7. przedstawianie Kolegium Wydziału oraz przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora ds. jakości 
kształcenia rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na wydziale, wraz z weryfikacją 
podjętych działań i propozycją działań doskonalących.  
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§6
1. posiedzenia l{omisji zr.vołlłvane są z inicjatlw1, Pełnomocnika Dziekana ds. JakoŚci l{ształcenta z

częstotliwością umożliwiajĄcĘ realtzację r.vszystkich zaplanowanych zadań I(omisji (cdnakŻe nie

rzadziej niż taz w semestfże), jak tównież na prośbę Dziekana lub na polecenie Rektorskiej

I{omis ji ds, J akości I{ształcenia.,
2. Posiedzenia I{omisji są zamknięte.
3. Dopuszcza się przeptowadzenle posiedzeń lv ttybie on-line, przy użyciu narzędzi do PtacY

z.dalnej.
1. W uzasadnionych przłpadkach, -nv posiedzeniach I(omisji mogą uczestniczyĆ zaPtoszent Pnez

ptzer,vodniczącego l{omisji goście, z głosem doradczym.

\/
I. O tetminach posiedzeń członkowie I(omisli są zawiadamiani drogĄ elekffonicznĄ (ęloczta

uczelniana) bądź (w lłl,jłtkorrl,ch ptypadkach) w- formie pisemnei.

2. |Jdzial lv posieclzeniaclr l{omisji jest obowiązko.q,; nieusprawiedlirviona nieobecnoŚĆ na drvóch

kolejnyclr posiedzeniach moze być podstawądo zmtany rv składzie osobow}-m komisji.

§8
1. Decyzje podjęte na posiedzeniach Dziekańskiej I{omisji ds, Jakości l{ształcenia podejmorvane są

rv głosol,vaniu jarvnym, zq4lłą rviększością głosórv ptzy obecności co najmniej 50% członkórv

DĘK.
2. W trzasadnionlr6fi przypadkach przewodnicząq. I(omisii z rvłasnej inicjaq,,u1,, lub na rvniosek

iednego z członków I{omisji zatządz,a głosowanie tajne.

3. W pzlpadku róvnej liczb1 głosów ,,za" i ,,ptzeci.lv" decyduje głos przewodniczącego I{omisji.

1, PoŚiedzenia DĘK są ptotokołowane ptzeż Pełrromocnika Dziekana ds. Jakości l{ształcenia.
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