Struktura Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w PWSZ w Chełmie

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia jest regulowany na dwóch
poziomach, tj. uczelnianym (Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia) oraz
instytutowym (kierunkowe komisje ds. zapewnienia jakości kształcenia).
W celu realizacji zadań systemu zapewnienia jakości kształcenia powołana została
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UKZJK) - Zarządzeniem nr
41/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości kształcenia zmienionym
Zarządzeniem nr 51/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia
29 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2016 w sprawie Uczelnianej
Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Zgodnie z regulacjami zawartymi w Uchwale nr 12/LXXXII/2013 Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2013 r. zmienionej Uchwałą nr
18/CIII/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 września
2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, w skład Uczelnianej Komisji ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą: nauczyciele akademiccy, Kierownik Działu Toku
Studiów, przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz przedstawiciel Biura
Karier „Żak”. Bezpośredni nadzór nad działalnością Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia
Jakości Kształcenia oraz funkcjonowaniem Systemu sprawuje Prorektor ds. Studenckich.
Obok Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, zadania z zakresu
zapewnienia jakości kształcenia wykonują kierunkowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia. W Skład komisji kierunkowej wchodzą: Kierownik Katedry, nauczyciele
akademiccy tworzący minimum kadrowe na danym kierunku oraz co najmniej jeden
przedstawiciel wskazany przez organ uchwałodawczy samorządu studenckiego. W pracach
komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel pracodawcy. Bezpośredni nadzór
nad komisjami kierunkowymi sprawują Dyrektorzy właściwych Instytutów.

Zadania z zakresu jakości kształcenia wykonuje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości
Kształcenia, powołany Zarządzeniem nr 47/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika
Rektora ds. Jakości Kształcenia. Zmiany dotyczące zadań realizowanych przez Pełnomocnika

Rektora ds. Jakości Kształcenia zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 54/2013 Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 47/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Do podstawowych zadań Pełnomocnika
Rektora ds. Jakości Kształcenia należą m. in.: dokonywanie bieżącej analizy oraz inicjowanie
działań w obszarze jakości kształcenia, monitorowanie przestrzegania zasad oraz procedur
określających funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ
w Chełmie, wnioskowanie do władz Uczelni o podejmowanie działań w zakresie
funkcjonowania oraz doskonalenia systemu jakości kształcenia, ocena funkcjonowania
systemu

jakości

kształcenia,

w

tym

weryfikacja

realizacji

działań

naprawczych

rekomendowanych przez UKZJK.
Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia określonych
w § 14 Uchwały nr 12/LXXXII/2013 należą w szczególności: analiza i ocena jakości
kształcenia w Uczelni, opracowywanie propozycji zmian w Systemie Zapewnienia Jakości
Kształcenia, wnioskowanie o dokonanie zmian w planach studiów i programach kształcenia,
wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania, analiza wyników ankiety przeprowadzanej
wśród studentów, hospitacji zajęć oraz wyników oceny nauczycieli akademickich,
opracowywanie i przedkładanie projektów dotyczących organizacji zajęć oraz zasad oceny
zajęć przez studentów, opracowywanie i przedkładanie projektów dotyczących zapewnienia
jakości kadry dydaktycznej oraz zasad dokonywania oceny kadry dydaktycznej,
opracowywanie zasad/ procedur umożliwiających zapewnienie jakości kształcenia w Uczelni
oraz opracowywanie harmonogramu prac komisji kierunkowych.
Komisje kierunkowe dokonują oceny jakości kształcenia na danym kierunku,
zawierającej w szczególności słabe i mocne strony oraz propozycje w zakresie poprawy
jakości kształcenia, w tym doskonalenia programów kształcenia ze szczególnym
uwzględnieniem efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz procesu
dyplomowania. Sprawozdania przedkładane są Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia, która przygotowuje coroczny raport dotyczący jakości kształcenia w Uczelni
wraz z propozycjami zmian i przedkłada go Prorektorowi ds. Studenckich.
Za zapewnienie jakości kształcenia w instytutach odpowiadają Dyrektorzy Instytutów
oraz Kierownicy Katedr, organizujący proces kształcenia, a także prowadzący zajęcia,
pracownicy Działu Obsługi Studenta, komisje kierunkowe oraz interesariusze wewnętrzni
i zewnętrzni.

Powołane w Instytutach komisje kierunkowe dokonują oceny jakości kształcenia na
kierunkach. Formalną kontrolę dyscypliny zajęć dydaktycznych, jakości procesu kształcenia,
metod kształcenia i oceniania, materiałów dydaktycznych i kontroli nad przeprowadzanymi
formami weryfikacji efektów kształcenia, a także zawartości merytorycznej i poziomu zajęć
prowadzi Dyrektor Instytutu.
W oparciu o § 21 Statutu Uczelni, kompetencje związane z jakością kształcenia
w PWSZ w Chełmie posiada Senat, który m. in. zatwierdza, po zasięgnięciu opinii samorządu
studenckiego, plany studiów i programy kształcenia, ustala kierunki działalności Uczelni oraz
strategię rozwoju Uczelni, uchwala Statut Uczelni, Regulamin studiów oraz corocznie
warunki i tryb rekrutacji na studia.

