Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia opracowany na rok
akademicki 2012/2013

Planowane zadania
Zbiorcza analiza ankiet oceny pracy dziekanatu i sekretariatu na podstawie
danych uzyskanych z jednostek
Sprawozdanie z oceny własnej jednostki, na podstawie Formularza oceny własnej
wydziału
Zbiorcze opracowanie wyników ankiety oceny prowadzącego przedmiot na
podstawie danych uzyskanych z jednostek – ostateczny termin przekazania danych
upływa z dniem 30 września

Realizacja
Sekcja Jakości Kształcenia

termin
do końca października

Zespoły ds. zapewnienia jakości
kształcenia
Sekcja Jakości Kształcenia

do 15 grudnia

do 15 grudnia

Raport z badania losów zawodowych absolwentów UR z 2010 roku po roku od
ukończenia studiów

Biuro Karier

do końca grudnia

Zbiorczy raport dotyczący badania jakości kształcenia w UR, sporządzony na
podstawie formularza oceny własnej wydziału
Hospitacja zajęć dydaktycznych

Sekcja Jakości Kształcenia

do końca lutego 2013

Dziekan, kierownicy jednostek
organizacyjnych
Uczelniany Zespół

w trakcie roku
akademickiego
w trakcie roku
akademickiego
w trakcie roku
akademickiego

Opiniowanie sposobu funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w UR
i propozycje rozwiązań na rzecz jego doskonalenia
Ustalenie zasad i trybu wdrożenia elektronicznego systemu badań ankietowych

Ustalenie zasad i trybu wdrażania systemu motywacyjnego w Uniwersytecie

Prorektor, Zespół Uczelniany
Sekcja Jakości Kształcenia,
Uczelniana Komisja ds.
Kształcenia
Prorektor, Zespół Uczelniany,
SJK

W trakcie roku
akademickiego

Ustalenie zasad wdrożenia systemu e- learningowego
Dorywcza kontrola funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz sugerowanie ewentualnych
zmian pokontrolnych
Działanie promocyjne oraz upowszechnianie informacji na wydziałach
zachęcające studentów oraz absolwentów do udziału w badaniach ankietowych
poprzez uświadamianie ich związku z jakością kształcenia
Przegląd programów kształcenia i sugerowanie działań mających na celu ich
doskonalenie oraz inne zadania wynikające z organizacji systemu zapewnienia
jakości w jednostce.
Ocena i przegląd metodyki warunków i sposobów zaliczenia przedmiotów pod
kątem właściwej weryfikacji osiągania przez studentów założonych efektów
kształcenia
Realizacja ankiet funkcjonujących w systemie zapewnienia jakości kształcenia
Weryfikacja prawidłowości przypisania pkt ECTS poszczególnym modułom,
przedmiotom
Zbieranie danych do badania i realizacja ankiety dla absolwentów UR w zakresie
efektów kształcenia ( badanie losów zawodowych absolwentów)
Raport z badania losów zawodowych absolwentów UR z 2011 roku po roku od
zakończenia studiów
Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działań uczelni
podejmowanych w zakresie stałego podnoszenia jakości kształcenia
Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb uczelni związanych z
działaniami UR w zakresie doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia w tym organizowanie spotkań i szkoleń w zakresie tematyki
związanej z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia.

Prorektor
Zespół Uczelniany, SJK
Sekcja Jakości Kształcenia

w trakcie roku
akademickiego
semestr letni

Władze wydziału
Samorząd Studentów
Biuro Karier
Zespoły ds. zapewnienia jakości
kształcenia, rady jednostek

w trakcie roku
akademickiego
w trakcie roku
akademickiego

Zespoły ds. Zapewnienia Jakości po semestrze zimowym i
Kształcenia
letnim
Zespoły ds. zapewnienia jakości
kształcenia, Samorząd
Studentów
Koordynatorzy przedmiotów w
porozumieniu z Samorządem
Studentów i Doktorantów
Biuro Karier

zgodnie z późniejszymi
ustaleniami

w trakcie roku

Biuro Karier

do końca lipca 2013 roku

Zespół Uczelniany, Sekcja
Jakości Kształcenia
Prorektor
Uczelniany Zespół
Sekcja Jakości Kształcenia

na bieżąco

zgodnie z harmonogramem
opracowanym na wydziale

na bieżąco

