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Poz. 268 

 

ZARZĄDZENIE NR 56 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 3 października 2012 r. 

 
w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

na Uniwersytecie Warszawskim 
 

Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW 
z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.), uznając, że kluczem do wysokiej jakości kształcenia na 
Uniwersytecie Warszawskim jest świadome współtworzenie kultury jakości przez wszystkich członków 
społeczności akademickiej, że uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia nierozerwalnie wiąże się 
z autonomią, tradycją i godnością społeczności akademickiej i możliwe jest dzięki osiąganiu 
założonych przez nią celów oraz że System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na 
Uniwersytecie Warszawskim budowany jest w oparciu dobre doświadczenia jednostek w zapewnianiu 
jakości kształcenia, zgodnie z przekonaniem, że tworzeniu kultury jakości służy ocena własna, dialog, 
współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań – postanawia się, co następuje: 

§ 1 

1. Zarządzenie określa zasady tworzenia, skład, tryb powoływania oraz zakres i formy 
działania:  
1) Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia działających na wydziałach i w innych jednostkach 

organizacyjnych prowadzących studia, zwanych dalej „Zespołami jednostek”; 
2) Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia, zwanego dalej „Uczelnianym Zespołem”. 

2. Zasady tworzenia, skład, tryb powoływania oraz zakres i formy działania innych zespołów 
działających na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, o których mowa w § 115 ust. 2 
Statutu UW, określone zostaną przez Rektora odrębnie. 

§ 2 

1. Dbając o zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, 
Uczelniany Zespół oraz Zespoły jednostek w szczególności mają na uwadze realizację następujących 
celów: 
1) łączność nauczania i badań naukowych; 
2) kształtowanie przyszłych elit Rzeczypospolitej; 
3) podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności UW wobec innych uczelni polskich i zagranicznych. 

2. Uczelniany Zespół dba w szczególności o wypełnienie misji i strategii uczelni w zakresie 
zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 

3. Zespoły jednostek dbają w szczególności o wypełnienie misji i strategii Uniwersytetu oraz 
– odpowiednio do miejsca ich powołania – misji i strategii wydziałów i innych jednostek 
organizacyjnych prowadzących studia, w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 

§ 3 

W skład Uczelnianego Zespołu wchodzi: 
1) Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na UW jako przewodniczący; 
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2) dziewięciu nauczycieli akademickich z jednostek organizacyjnych UW, przy zachowaniu zasady 
reprezentatywności obszarów wiedzy, w tym co najmniej czterech posiadających stopień naukowy 
doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora; 

3) jeden doktorant wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW; 
4) dwóch studentów wskazanych przez Zarząd Samorządu Studentów UW. 

§ 4 

Przewodniczącego Uczelnianego Zespołu powołuje Rektor na okres kadencji organów 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 5 

1. Pozostałych członków Uczelnianego Zespołu powołuje Rektor spośród kandydatów 
wskazanych przez dziekanów wydziałów oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych UW 
prowadzących studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 i 4. 

2. Członkowie Uczelnianego Zespołu powoływani są na okres kadencji organów UW. 

§ 6 

1. Uczelniany Zespół podejmuje działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia na UW. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia Rektorowi wnioski i projekty 
dotyczące: 
1) polityki, określającej cele i strategię zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na UW, 

zgodnej ze strategią Uniwersytetu; 
2) ogólnouczelnianych procedur zapewniania jakości kształcenia, 
3) zasad tworzenia systemów zapewniania jakości kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach 

organizacyjnych UW, kształcących studentów. 

2. Uczelniany Zespół opracowując projekty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności 
przedstawia wytyczne dla wydziałów i innych jednostek organizacyjnych UW prowadzących studia, 
dotyczące: 
1) zasad zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów, 
2) zasad oceniania studentów i doktorantów, uwzględniających konieczność publikowania 

i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur; 
3) zasad zapewniania jakości kadry dydaktycznej, gwarantujących prowadzenie zajęć dla studentów 

i doktorantów przez kompetentną i wykwalifikowana kadrę oraz umożliwiających nauczycielom 
akademickim podnoszenie kwalifikacji i kompetencji; 

4) zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia zasobów do nauki (m.in. bibliotek, sal 
dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do Internetu); 

5) zasad gromadzenia, analizowania i wykorzystania informacji na temat kształcenia na UW, 
z wykorzystaniem m.in. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów i Internetowej Rejestracji 
Kandydatów; 

6) zasad publikowania informacji na temat kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. 

3. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 Uczelniany Zespół opracowuje 
formularz sprawozdania z oceny własnej dla wydziałów i innych jednostek organizacyjnych UW 
prowadzących studia, wskazując termin sprawozdania oraz zakres ewaluacji obejmujący 
w szczególności obszary wymienione w ust. 2. 

4. Uczelniany Zespół ustala wieloletni harmonogram badań poszczególnych obszarów 
wymienionych w ust. 2. 

5. Uczelniany Zespół dokonuje analizy sprawozdań z oceny własnej, sporządzonych przez 
wydziały i inne jednostki organizacyjne UW prowadzące studia. Wnioski z tej analizy stanowią 
podstawę do opracowania przez Uczelniany Zespół sprawozdania na temat jakości kształcenia na 
UW. 

6. Uczelniany Zespół przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje działań na rzecz jakości 
kształcenia na UW oraz rekomendacje dotyczące upowszechnienia wzorów dobrych praktyk 
w dziedzinie jakości kształcenia. 
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§ 7 

1. W razie potrzeby oraz w celu efektywnej realizacji zadań, o których mowa w § 6, Rektor 
może powołać inne zespoły, o których mowa w § 1 ust. 2, w szczególności komisje oraz zespoły 
eksperckie stałe i doraźne.  

2. W razie potrzeby w celu efektywnej realizacji zadań, o których mowa w § 6, Uczelniany 
Zespół może, w porozumieniu z Rektorem, zapraszać do stałej lub doraźnej współpracy ekspertów 
z UW, jak i spoza UW. 

§ 8 

Obsługę administracyjno-biurową Uczelnianego Zespołu zapewnia Biuro ds. Jakości 
Kształcenia. 

§ 9 

1. W skład Zespołu jednostki wchodzi: 
1) Przewodniczący; 
2) przedstawiciel nauczycieli akademickich jednostki; 
3) przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów jednostki lub 

Zarząd Samorządu Doktorantów UW; 
4) przedstawiciel studentów, wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów jednostki lub Zarząd 

Samorządu Studentów UW. 

2. Jeżeli jednostka jest wydziałem, powstaje jeden, Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości 
Kształcenia. 

3. Dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia może zwiększyć 
liczbę członków Zespołu jednostki. 

§ 10 

Członków Zespołu jednostki, w tym przewodniczącego, powołuje dziekan/kierownik jednostki 
organizacyjnej prowadzącej studia, na okres kadencji organów UW. 

§ 11 

1. Zespół jednostki podejmuje działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia na wydziale/w innej jednostce organizacyjnej UW prowadzącej studia. W tym celu 
w szczególności opracowuje i przedstawia dziekanowi/kierownikowi innej jednostki organizacyjnej UW 
prowadzącej studia, wnioski i projekty dotyczące Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia na wydziale/w innej jednostce organizacyjnej UW prowadzącej studia, zgodnie 
z ustaleniami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2. 

2. Zespół jednostki sporządza, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu, sprawozdanie 
z oceny własnej, stanowiące wynik ewaluacji jakości kształcenia na wydziale/w innej jednostce 
organizacyjnej UW prowadzącej studia, i przedstawia je – odpowiednio – dziekanowi/kierownikowi 
innej jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w szczególności: 
1) przedstawia mocne i słabe strony wydziału/innej jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia, 

w zakresie jakości kształcenia; 
2) przedstawia plany i kalendarium działań w celu wyeliminowania zjawisk niepożądanych i naprawy 

niedostatków oraz w celu doskonalenia jakości kształcenia. 

§ 12 

Sprawozdania z oceny własnej opracowane przez Zespoły jednostek oraz sprawozdanie 
opracowane przez Uczelniany Zespół są jawne i publikowane na stronie internetowej UW oraz 
odpowiednio na stronach wydziału/innych jednostek organizacyjnych UW prowadzących studia. 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor UW: M. Pałys 
 


