
UCHWAŁA NR 4612009

SENATU LINIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGo

z dniaŻ8 mĄa2009 r.

w sprawie utworzęnia Biura ds. Jakości Kształcenia

Działając na podstawie art.6Ż ustawy z dniaŻ7 |ipca 2005 r" Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
nr 164,poz" 1365 zpóźn. zm.) uchwala się' co następuje:

$ 1. Z dniem 1 września 2009 r" tworzy się w Uniwersytecie Szczecinskim Biuro ds. Jakości
Ksńałcenia, Tv,lane dalej ,,Biurem'', podlegające Prorektorowi ds. Kształcenia.

$ 2. Biuro ds' Jakości Kształcenia realizuje zadania w zakresie organizowania, koordynowania i
nadzorowania działan zmierzających do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w
Uniwersytecię Szczecińskim, w szczególności w formie:

1) opracowania projektów określających cele oraz strategię zapewnienia i doskonalenia
ksźałcenia w Uniwersytecie Szczecińskim, a także projek1ów procedur służących zapewnieniu
jakości kształcenia;
2) Monitorowania i dokonywania okresowych przeglądów programów nauczania we współpracy z
prorektorami ds" Kształcenia i ds. Studenckich orazDziałem Kształcenia i Akredytacji;
3) Dokonywania okresowych analiz struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich pod kątem
zapewnienia odpowiedniego poziomu ksźałcenia;
4) Monitorowania zasobów słuzących procesowi dydaktycznemu (sale dydaktyczne, laboratoria'
biblioteki itp.) oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich poziomu;
5) opracowania projektów ankiet i procedur w zakresie:

a) wyrażania przez studentów i doktorantów opinii na temat jakości kształcenia i obsługi
procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Szczecińskim;
b) wyrażania przez absolwentów opinii na temat przebiegu studiów oTaz przydatnoŚci
uzyskanej wiedzy;
c) samooceny jednostek organizacyjnych realizujących zadania dydaktyczne w zakresie
kształcenia w danej jednostce;

6) organizowania i nadzorowania przeprowadzanych badań i ocen;
7) Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni danych wynikających w

przeprowad zany ch ankiet;
8) Współpracy Z Prorektorami ds' Kształcenia i ds' Studenckich, kierownikami jednostek

organizacyjnych w zakresie prowadzony ch zadan;
9) opracowania stosownych raportów dla władz uczelni.

$ 3. organizację, koordynowanie i nadzor nad realizacjązadan Biura powierza się Pełnomocnikowi
ds. Jakości Kształcęnia. Pełnomocnika ds' Jakości Kształcenia powołuje Rektor.

$ 4" Uchwała wchodzi w zycie z dniem 1 września 2009 t.


