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Szanowni Państwo! 

Poniższy  Biuletyn  ma  być  narzędziem  pomocnym  w  
wypełnianiu  zadań  związanych  z  jakością  kształcenia  na  
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

Za pomocą Biuletynu chcemy zwiększyć jakość przepływu  
informacji  pomiędzy  poszczególnymi  podmiotami  
tworzącymi  Wewnętrzny  System  Zapewnienia  Jakości  
Kształcenia na UKW.

 Jeżeli wyrażą Państwo zgodę być może Biuletyn pomoże  
również  w  wymianie  rozwiązań  dotyczących  jakości  
kształcenia pomiędzy poszczególnymi jednostkami. 

serdecznie zapraszam do lektury
Katarzyna Marszałek

Biuro ds. Jakości Kształcenia

Aktualności
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1. Powołania
W miesiącach wrzesień-listopad powołano Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia 
oraz  członków:  Senackiej  Komisji  ds.  Dydaktyki  i  Jakości  Kształcenia, 
Uczelnianego  Zespół  ds.  Jakości  Kształcenia  Wydziałowych  Komisji  ds. 
Dydaktyki  i  Jakości  Kształcenia.  Utworzono  Biuro  ds.  Jakości  Kształcenia, 
którego pracownikiem została dr Katarzyna Marszałek.

2. Spis  dokumentacji  dotyczącej  jakości  kształcenia  za 
lata 2009-2012

- w październiku sekretariat Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, 
Uczelniany  Zespół  ds.  Jakości  Kształcenia  oraz  podstawowe  jednostki 
organizacyjne  uczelni  przekazały  do  Biura  ds.  Jakości  Kształcenia  kopię 
dokumentacji  dotyczącej  jakości  kształcenia  za  lata  2009-2012.  Dr  Katarzyna 
Marszałek  opracowała  spis  dostarczonej  dokumentacji,  której  kopie  zostały 
przekazane  do  Prorektora  ds.  dr  hab.  Romana  Lepperta  prof.  UKW  oraz 
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.
-  w  listopadzie  jednostki  międzywydziałowe  i  ogólnouczelniane  przekażą  do 
Biura ds. Jakości Kształcenia kopię dokumentacji dotyczącej jakości kształcenia 
za lata 2009-2012.

3. Dyskusja nad propozycją schematu i opisu 
Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia UKW
W listopadzie  rozesłano  prośbę,  do  podstawowych  jednostek  organizacyjnych 
uczelni  oraz  jednostek  międzywydziałowych,  o  wyrażenie  pisemnej  opinii  na 
temat propozycji schematu i opisu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia. Informacje na temat efektów dyskusji dostępne będę w następnym 
Biuletynie.

4. Udział w badaniach „Wdrażanie Krajowych Ram 
Kwalifikacji”

W  październiku  UKW  przystąpił  do  udziału  w  badaniach  przeprowadzanych 
przez  Fundację  Rektorów  Polskich  oraz  Instytut  Społeczeństwa  Wiedzy,  pn. 
„Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji”.
W  związku  z  powyższym  rozesłano  do  jednostek  część  ankiety  dotyczącej 
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni celem uzupełnienia. 
W  styczniu/lutym 2013  r.  w  Biurze  ds.  Jakości  Kształcenia  dostępne  będzie 
całościowe zestawienie zebranych danych.

5. Procedury
Biuro  ds.  Jakości  Kształcenia  przystąpiło  do  opracowania  następujących 
procedur:  badania  losów  absolwentów,  przekazywania  i  przechowywania 
programów  kształcenia,  przekazywania  i  przechowywania  dokumentacji 
dotyczącej  jakości  kształcenia.  Procedury  są  na  bieżąco  konsultowane  z 
wybranymi  jednostkami.  Po  zakończeniu  dyskusji  zostaną  przekazane  do 
zaopiniowania na Senacką Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.
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6.  Seminaria, konferencje
Planowane

- Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. 
UKW oraz dr Katarzyna Marszałek planują wziąć udział w konferencji naukowo-
szkoleniowej  organizowanej  przez  Fundację  Rozwoju  Edukacji  i  Szkolnictwa 
Wyższego,  pn.  „Zasady  i  kryteria  akredytacji  uczelni  po  wejściu  w  życie 
Krajowych Ram Kwalifikacji”
- mgr Paulina Kantor z Biura Karier planuje wziąć udział (12 marca) w Kongresie 
Akademickich  Biur  Karier  i  jednostek  uczelnianych  odpowiedzialnych  za 
monitoring  zawodowych  losów  absolwentów  pn.  „Monitorowanie  karier 
zawodowych absolwentów-dobre praktyki”
- Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. 
UKW oraz dr Katarzyna Marszałek planują wziąć udział w konferencji „Strategia 
wprowadzania  i  ocena  międzyobszarowych  studiów  i  badań  w  Polsce  w 
kontekście reformy szkolnictwa wyższego w Polsce i Europie”

Odbyte
- Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. 
UKW oraz dr Katarzyna Marszałek wzięły udział w konferencji organizowanej 
przez  Instytut  Badań  Edukacyjnych  „Krajowe  ramy  kwalifikacji-zmiana  dla 
edukacji i rynku pracy”. Materiały z konferencji dostępne są w Biurze ds. Jakości 
Kształcenia.
-  dr  Katarzyna  Marszałek  wzięła  udział  w seminarium organizowanym przez 
Instytut  Badań  Edukacyjnych  „Szkoła  wyższa-kompetencje  społeczne-rynek 
pracy”. Materiały z seminarium dostępne są w Biurze ds. Jakości Kształcenia.

7.  Rozporządzenie uwaga tylko w roku akademickim 2012/2013
 W myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  prowadzenia  studiów  na 
określonym  kierunku  i  poziomie  kształcenia  z  dnia  23.08.2012:
”§ 2.  1.  Jednostka  organizacyjna  uczelni  prowadząca  kierunek  studiów  
może doskonalić program kształcenia, w tym efekty kształcenia, w trakcie  
pierwszego  roku  pierwszego  cyklu  kształcenia  rozpoczętego  w  roku  
akademickim 2012/2013”

8. Polska Komisja Akredytacyjna
Polska Komisja Akredytacyjna opublikowała, na swojej stronie internetowej, listę 
jednostek i kierunków wyznaczonych do oceny, z naszej uczelni, są to:
-Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: ocena instytucjonalna
-Biotechnologia: ocena programowa

Powołania i zadnia
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na kadencje 2012-2016

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Przewodniczący:  dr  hab.  Mariusz  Zawodniak  prof.  nadzw.  Wydział 
Humanistycznych
- dr hab. Janusz Golinowski prof. nadzw. Wydział Humanistycznych
- dr Iwona Mandrzejewska-Smól Wydział Pedagogiki i Psychologii
- dr Dorota Piotrowska Wydział Administracji i Nauk Społecznych
- dr Mirosława Szark-Eckardt Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
- dr inż. Grzegorz Domek Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
- dr Benedykt Instytut Edukacji Muzycznej
- mgr Goretta Siadak (Samorząd Doktorantów)
- Maciej Świderski (Samorząd Studentów)

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia
Powołanie
W dniu 25 września 2012 roku dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. UKW, 
Zarządzeniem  Nr  104/2011/2012  Rektora  UKW  została  ustanowiona 
Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Powołanie
W dniu 8 listopada 2012 roku Rektor Pismem okólnym Nr 10/2012/2013 powołał 
w skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:
 Przewodniczącą: dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. UKW
członków:
- dr Marek Mrówczyński, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
- dr inż. Grzegorz Domek, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
- dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW, Wydział Humanistycznych
- dr Magdalena Trojankiewicz, Wydział Nauk Przyrodniczych
- dr Benedykt Odya, Instytut Edukacji Muzycznej
- dr Anna Jakubowicz-Bryx, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
- dr Wiesława Pilewska, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
- mgr Goretta Siadak, Samorząd Doktorantów
- inż. Grzegorz Czeczot, Samorząd Studencki
Zadania
-opracowanie narzędzi kontroli i podnoszenia jakości kształcenia 
-określenie  formalnych  mechanizmów  zatwierdzania,  monitorowania  i 
poprawiania przedmiotów oceny jakości
-opracowanie wskaźników jakości poszczególnych przedmiotów oceny,
-stworzenie i wdrożenie planu działania projakościowego.
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-przedstawienie  projektów  w  sprawach  dotyczących  jakości  kształcenia  do 
zaopiniowania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Wydziałowe Komisje ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Powołanie
Rady Wydziałów powołały w skład wydziałowych komisji:
Wydział Administracji i Zarządzania: 
dr Dorota Piotrowska (przewodnicząca), 
dr Alicja Jagielska-Burduk, dr Piotr Siuda, dr Wojciech Torzewski, dr Katarzyna 
Wodniak, mgr Elżbieta Mazurkiewicz, Marta Magulska (studentka)

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: 
dr inż. Grzegorz Domek (przewodniczący), 
dr Mariola Marciniak, dr inż. Grzegorz Zych, dr Zbigniew Dziamski,  dr Filip 
Pawłowski, Maciej Świderski (student)

Wydział Humanistycznych:
dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. UKW (przewodniczący), 
dr hab. Jacek Maciejewski, prof. UKW, dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. nadzw. 
UKW, 
dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. nadzw. UKW, dr Wiesław Czechowski, 
dr Ewa Fryska, dr Artur Laska, dr Iwona Malinowska, dr Filip Pierzchalski, dr 
Agnieszka Rypel, dr Jacek Szczepaniak, Jakub Moliński (student), Justyna 
Osińska (studentka)

Wydział Nauk Przyrodniczych:
dr Tomasz Marquardt (przewodniczący), 
dr Lucyna Twerd, dr Ryszard Gołda, dr Małgorzata Mazur, dr Magdalena 
Trojankiewicz 
(w listopadzie do składu zostanie powołany przedstawiciel studentów)

Wydział Pedagogiki i Psychologii: 
dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. nadzw. UKW (przewodnicząca), 
dr Iwona Mandrzejewska-Smól, dr Anna Jakubowicz-Bryx, dr Anna Rutkowska,
dr Agnieszka Latoś, dr Ewa Danek, Natalia Witnik (studentka),
mgr Paulina Cywińska (doktorantka)

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki: 
dr Mirosława Szark-Eckardt (przewodnicząca), 
dr Wiesława Pilewska, dr Mirosław Więcław 
(w listopadzie do składu zostanie powołany przedstawiciel studentów)

Instytut Edukacji Muzycznej: 
prof. dr hab. Piotr Sutt (przewodniczący), 
prof. dr hab. Anna Janosz, dr Benedykt Odya, dr Witold Kawalec, 
Mariusz Jóźwiak (student).
Zadania
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- wdrożenie opracowanych procedur,
- analiza wyników jakości kształcenia w formie: 1. raportu samooceny 
określającego dobre i słabe strony kształcenia na wydziale, 2. wskazania działań 
doskonalących,
- systematyczny nadzór i kontrola wprowadzania działań doskonalących.
-  przedstawienie  raportu  Dziekanowi  w  celu  wprowadzenia  działań 
doskonalących. 
Biuro ds. Jakości Kształcenia
Utworzenie
W dniu 25 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 104/2011/2012 Rektor UKW 
powierzył Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbarze Ciżkowicz 
prof.  nadzw.  UKW  zadanie  utworzenie  Biura  ds.  Jakości  Kształcenia. 
Pracownikiem  biura  jest  dr  Katarzyna  Marszałek  specjalista  ds.  jakości 
kształcenia
Zadania
- tworzenie procedur umożliwiających wdrożenie i doskonalenie Wewnętrznego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 
- zapewnienie administracyjnej obsługi Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów 
ds. Jakości Kształcenia

Podstawy prawne 
regulujące funkcjonowanie 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia na UKW

Uregulowania europejskiego systemu jakości  kształcenia  wynikają m.  in.  z 
Deklaracji  Bolońskiej  (1999  r.),  Konferencji  Ministrów  Edukacji  w  Berlinie 
(2003  r.),  porozumień  z  Bergen  (2005  r.),  Europejskich  Ramowych  Struktur 
Kwalifikacji  dla  Uczenia  się  przez  Całe  życie  (2006).  Obecnie  budowanie 
wspólnej przestrzeni szkolnictwa wyższego w Europie wiąże się nierozerwalnie z 
przygotowaniem i wprowadzeniem struktur kwalifikacji jako istotnego elementu 
procesu  bolońskiego.  W  2008  roku  Parlament  Europejski  i  Rada  Unii 
Europejskiej  wydały  „Zalecenia  w  sprawie  ustanowienia  Europejskich  Ram 
Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, które spowodowały zwiększenie 
intensywności prac nad systemami kwalifikacji we wszystkich państwach w tym 
także w Polsce.

W  polskim  systemie  jakości  kształcenia  na  uczelniach  wyższych  można 
wyróżnić dwa systemy: zewnętrzny system jakości kształcenia (Polska Komisja 
Akredytacyjna,  Akredytacje  środowiskowe,  rankingi),  wewnętrzne  systemy 
jakości kształcenia poszczególnych uczelni.

Oba systemy regulowane są przede wszystkim przez:
- Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 572, z późn. zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 
roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  ustalania  wskaźników  kosztochłonności  dla 
poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 
jednolitych  studiów  magisterskich  oraz  obszarów  kształcenia,  a  także  dla 
stacjonarnych studiów doktoranckich 
-  Rozporządzenie  Ministra  Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia  17 stycznia 
2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela
-  Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego  z  dnia  4  listopada 
2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
-  Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego  z  dnia  2  listopada 
2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 
2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i 
poziomie kształcenia
-  Uchwała  nr  1/2012  Prezydium  Polskiej  Komisji  Akredytacyjnej  z  dnia  26 
stycznia 2012 w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny
- Uchwała nr 961/2011 Prezydium Polskiej  Komisji  Akredytacyjnej z dnia 24 
listopada 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji  przy dokonywaniu 
oceny programowej 
- Uchwała nr 962/2011 Prezydium Polskiej  Komisji  Akredytacyjnej z dnia 24 
listopada 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji  przy dokonywaniu 
oceny instytucjonalnej
- Uchwała nr 461 / 2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu 
samooceny
- Uchwała Nr 462/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 
października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 961/2011 Prezydium Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad 
przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej 
- Uchwała Nr 463/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 
października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 962/2011 Prezydium Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad 
przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej

Uregulowania wewnętrzne UKW
Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dniu 30 marca 2010 r. przyjął 

do  stosowania  w  Uczelni  dokument  „Wewnętrzny  System  Zapewnienia 
Jakości  Kształcenia  w  Uniwersytecie  Kazimierza  Wielkiego”  opracowany 
przez Senacką Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Rektor wprowadził 
je Zarządzeniem nr 32/2009/2010 z dnia 30 marca 2010 r. 
-Senat UKW uchwalił następujące uchwały dotyczące jakości kształcenia:

Data nr czego dotyczyły
13.12.2011 19 przyjęcie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie dostosowania programów 

kształcenia do wymagań KRK
28.02.2012 43 zmiany w dokumencie Wytyczne dla rad wydziałów w zakresie dostosowania 

programów kształcenia do wymagań KRK
28.02.2012 44 wytyczne dla rad wydziałów w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla 

studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
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projektowanych zgodnie z wymaganiami KRK
28.02.2012 45 wytyczne dla rad wydziałów w zakresie zadań rad programowych kierunków w 

systemie zapewniania jakości kształcenia i procedur realizacji tych zadań
30.03.2012 50 Kodeks Wartości Nauczyciela Akademickiego
30.03.2012 52 wytyczne senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 

warunków i trybów tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia studiów 
doktoranckich projektowanych zgodnie z wymaganiami KRK, dostawania programów 
kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do wymagań KRK

30.03.2012 53 wytyczne senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 
warunków i trybów tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia studiów 
podyplomowych projektowanych zgodnie z wymaganiami KRK

30.03.2012 55 zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na poziomie 
studiów I stopnia

26.04.2012 62 zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na poziomie 
studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

26.04.2012 63 wytyczne senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 
realizacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonania zawodu 
nauczyciela

29.05.2012 81 zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na poziomie 
studiów I, II, III stopnia

26.06.2012 99 zmiana uchwały Senatu nr 55/2011/2012 z dnia 30.03.2012 dotychczasowy 
praktyczny profil kształcenia zastąpiono profilem ogólnoakademickim na kierunku 
filologia polska oraz kulturoznawstwo I stopnia

26.06.2012 100 zmiana uchwały Senatu nr 55/2011/2012 z dnia 30.03.2012 dotychczasowy 
praktyczny profil kształcenia zastąpiono profilem ogólnoakademickim na kierunku 
filologia polska  II stopnia

26.06.2012 105 wskazania dla Rektora UKW do odmowy wyrażenia zgody na dodatkowe 
zatrudnienia nauczycieli akademickich

- Rektor wydał następujące zarządzenia dotyczące jakości kształcenia 
z dnia nr czego dotyczy

2008/2009
4.12.2008 13 w sprawie opracowania i wykorzystania ankiet ewaluacyjnych na poszczególnych 

kierunkach studiów prowadzonych w UKW
2009/2010

14.12.2009 10 w sprawie przygotowania przez studentów UKW pracy dyplomowej
2010/2011

30.06.2010 55 w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych 
organizacji studenckich, zespołów i kół naukowych w Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy

5.05.2010 34 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk 
zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

30.03.2010 32 w sprawie wprowadzenia i stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

2011/2012
19.10.2011 13 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego
23.12.2011 23 w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania 

podstawowych zadań uczelni
26.01.2012 29 w  sprawie  wprowadzenia  jednolitego  tekstu  Statutu  Uniwersytetu  Kazimierza 

Wielkiego
10.02.2012 40 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ujednoliconych 

wzorów formularzy opisu przedmiotu oraz programu nauczania przedmiotu 
(sylabus)

28.025.2012 43 wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
28.025.2012 45 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia Wytycznych dla rad wydziałów w 

zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni
28.025.2012 46 wdrożenia  Wytycznych dla rad wydziałów w zakresie dokumentacji programów 

kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich  projektowanych  zgodnie  z  wymaganiami  Krajowych  Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

28.25.2012 47 wdrożenia Wytycznych dla rad wydziałów w zakresie zadań rad programowych 
kierunków w systemie zapewnienia jakości kształcenia i procedur realizacji tych 
zadań
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30.03.2012 53 wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz 
dokumentacji programów kształcenia studiów podyplomowych projektowanych 
zgodnie z wymaganiami KRK dla Szkolnictwa Wyższego

30.03.2012 54 wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
30.03.2012 55 wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz  dokumentacji programów 
kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie z wymaganiami 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowania 
programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do 
wymagań krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

30.03.2012 56 wprowadzenia  zmian  w  Regulaminie  Studiów  Uniwersytetu  Kazimierza 
Wielkiego  

27.04.2012 64 wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia trzeciego stopnia w 
Uniwersytecie  Kazimierza  Wielkiego  w  roku  akademickim  2012/2013  oraz 
terminów  rejestracji  i  składania  dokumentów  przez  kandydatów  na  studia 
trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013

31.05.2012 72 organizacji roku akademickiego 2012/2013
31.05.2012 73 podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na 

grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013
28.06.2012 81 prowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
28.06.2012 82 wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego
28.06.2012 86 w  sprawie  sprostowania  Regulaminu  Studiów  Uniwersytetu  Kazimierza 

Wielkiego  
28.06.2012 88 wymiaru zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2012/2013
10.07.2012 94 wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów UKW 
29.08.2012 97 elektronicznego wprowadzania ocen i zaliczeń przez nauczycieli akademickich w 

systemie USOSweb
25.09.2012 104 ustanowienia Pełnomocników Rektora powołanie Biura ds. Jakości Kształcenia 

Wzory
protokołu z prac zespołów i komisji ds. 
jakości kształcenia
Obecnie Biuro ds. Jakości Kształcenia opracowuje procedurę przekazywania i przechowywania 
dokumentacji  jakości  kształcenia.  Procedura  nie  została  jeszcze  dokończona  jednakże, 
ponieważ Zespoły już prowadzą prace, przedstawiamy poniżej wzór protokołu z posiedzenia, 
który  będzie  zawarty  w procedurze.  Wzór  powstał  w oparciu  o  dokumentację  Zespołów i 
Komisji z lat 2009-2012. 
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Wzór protokołu z posiedzenia Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

data, dzień, miesiąc, rok

Protokół nr.........../2012/20131

 z posiedzenia Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
z dnia.............................

I. Plan posiedzenia (hasła kluczowe)

1. Rozpoczęcie
2. 
3.

II Uczestnicy, miejsce
W posiedzeniu wzięło udział:
- ....... z .......... członków Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.
- ..............gości na zaproszenie......................
Lista uczestników w załączeniu, (załącznik nr 1). 
Posiedzenia odbyło się w godzinach............, w sali nr..., w budynku przy ulicy........................

 III Wykaz załączników
1. Lista uczestników posiedzenia 
pozostałe w zależności od potrzeb np. jeżeli analizują Państwo plan studiów to załączyć.
2. 
3.
IV Szczegółowy przebieg
Ad. 1. Obrady otworzył(a)........ przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i 
porządek obrad
Ad. 2. 
Ad.3. 

Jeżeli jakiś wniosek został poddany głosowaniu, umieścić o tym informację: Wniosek został  
poddany głosowaniu jawnemu i został przyjęty jednomyślnie (6/6)
V. Załączniki

podpis osoby wyznaczonej potwierdzający 
zgodność protokołu z wydarzeniem
Imię i nazwisko...............................................
własnoręczny podpis......................................

protokółował:

Jan Kowalski
 własnoręczny podpis....................................

(podpis imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 1
1 numerowane według kolejności na dany rok akademicki 
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Lista uczestników posiedzenia Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia z dnia..............

Lp. Imię i nazwisko podpis
członkowie Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
1
2
3
4
5
goście zaproszeni
1
2
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	 W myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
	zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 23.08.2012:
”§ 2. 1. Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów może doskonalić program kształcenia, w tym efekty kształcenia, w trakcie pierwszego roku pierwszego cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013”

