Uchwała nr 33/V/2010
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie: utworzenia i wdraŜania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości
Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim – przyjęta w głosowaniu
jawnym – jednomyślnie:

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) , § 3 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a takŜe trybu tworzenia i warunków, jakie
musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r.
Nr 164, poz. 1166, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 76/2009 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ogólnych kryteriów oceny jakości
kształcenia, Uchwały Nr 501/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 lipca
2008 r. w sprawie kryteriów oceny planów studiów i programów nauczania, Uchwały Nr 219/2008
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny
systemu weryfikacji efektów kształcenia, § 24 pkt 17) Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a takŜe
mając na względzie dorobek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej
Uczelni Medycznych oraz postanowienia Deklaracji Bolońskiej i zalecenia European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, co
następuje:
§1
W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim tworzy się
Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, którego celem jest:

1) doskonalenie kształcenia oferowanego studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego
2) wspomaganie polityki kadrowej;
3) kształtowanie
postaw
projakościowych
w
środowisku
uczelnianym
oraz budowanie kultury jakości;
4) motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania
i uczenia się;
5) informowanie o działalności dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
i osiąganych efektach kształcenia;
6) podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz stworzenie trwałych podstaw do ugruntowania wysokiej pozycji UJ w skali
krajowej i międzynarodowej.
§2
Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, realizuje następujące zadania:
1) opracowanie polityki systematycznego doskonalenia jakości kształcenia w uczelni;
2) stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur
odnoszących się do:

a) zatwierdzania, monitoringu oraz okresowego przeglądu programów kształcenia
i ich efektów,
b) oceniania studentów,
c) doskonalenia jakości kadry dydaktycznej,
d) monitorowania zasobów wspierających kształcenie oraz środków wsparcia
dla studentów,
e) gromadzenia, opracowania, analizy, interpretacji oraz wykorzystania danych
dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów,
f) form i sposobów publikowania informacji o wskazanych w pkt 2 lit. a-e
aspektach działalności dydaktycznej uczelni;
3) monitorowanie róŜnych aspektów działalności dydaktycznej uczelni oraz inicjowanie
działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia;
4) stworzenie mechanizmów zarządzania, monitorowania działalności oraz doskonalenia
Systemu.
§3
Działalność Systemu obejmuje:
1) gromadzenie danych dotyczące róŜnych aspektów działalności dydaktycznej, a to:
a) profilu populacji kandydatów,
b) profilu populacji studentów,
c) wyników i osiągnięć studentów,
d) zadowolenia studentów z oferty edukacyjnej i studiowania,
e) zadowolenia pracowników,
f) oceny nauczycieli akademickich przez studentów,
g) oceny pracowników administracyjnych przez studentów,
h) oceny zatrudnialności absolwentów,
i) oceny zadowolenia absolwentów,
j) oczekiwań pracodawców,
k) oceny zasobów naukowych, dydaktycznych i efektywności ich wykorzystania;
2) sporządzanie rocznych i wieloletnich raportów zbiorczych na podstawie analizy
i interpretacji danych wymienionych w pkt 1 lit. a-k, w celu określenia ilościowych
wskaźników i tendencji dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów;
3) prowadzenie w podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach
pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni okresowej oceny
własnej w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej wymienionych w § 2
pkt 2 lit. a-f;
4) sporządzanie podsumowujących raportów zawierających wnioski z okresowej oceny
własnej prowadzonej w podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach
pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych w poszczególnych obszarach
działalności dydaktycznej wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a-f oraz wskazywanie
słabych i mocnych stron oraz najlepszych praktyk;
5) planowanie i realizację działań naprawczych i uzupełniających dotyczących
doskonalenia jakości kształcenia.
§4
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego określa zasady i metody wdraŜania USDJK oraz
sprawuje nadzór nad jego funkcjonowaniem.
§5

Na wniosek Rektora Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, raz na dwa lata, zatwierdza
sprawozdanie z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

