Uchwała nr 34/10/2016
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie funkcjonowania
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia,
co następuje:
§1
W trosce o budowanie świadomej kultury jakości kształcenia, tworzonej przez wszystkich
członków społeczności akademickiej oraz zgodnie z misją Uniwersytetu Rzeszowskiego
wprowadzony został Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
§2
Szczegółowe cele Systemu obejmują wszelkie działania zorientowane na podnoszenie
jakości kształcenia, odnoszące się do całego procesu kształcenia, a w szczególności:
1) doskonalenie polityki i procedur zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
2) zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów kształcenia i efektów
kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
3) określanie przejrzystych metod, sposobów i kryteriów oceniania studentów,
4) doskonalenie metod oceny oraz procedur podnoszenia jakości kadry dydaktycznej,
5) monitorowanie zasobów do nauki, w tym bazy dydaktycznej oraz środków wsparcia dla
studentów,
6) wykorzystanie systemów informacyjnych w zakresie zarządzania jakością kształcenia,
w tym między innymi w zakresie koordynacji działań Uczelni na rzecz zapobiegania
plagiatom i ich wykrywania,
7) określanie zasad publikowania informacji dotyczących zapewnienia jakości kształcenia,
w tym informacji o programach kształcenia i efektach,
8) doskonalenie zakresu i metod współpracy uczelni z otoczeniem społecznogospodarczym, a także analizę wniosków z monitorowania karier absolwentów Uczelni.

§3
Cele Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są
w szczególności poprzez cykliczne przeprowadzanie badań w Uniwersytecie Rzeszowskim,
gromadzenie i analizę wyników tych badań i podejmowanie czynności o charakterze
ewaluacyjnym, a także inne działania, w tym opracowanie procedur i aktów prawych,
podejmowane zarówno w skali Uczelni, jak i w ramach jednostek organizacyjnych
z uwzględnieniem ich specyfiki.
§4
1. Cele oraz zakres działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
realizowane są na szczeblu Uniwersytetu oraz wszystkich jego wydziałów, jednostek
funkcjonujących na prawach wydziału oraz jednostek pozawydziałowych.
2. Działaniem Systemu objęci są pracownicy Uniwersytetu, studenci i doktoranci studiujący
na wszystkich poziomach i formach studiów, słuchacze studiów podyplomowych, a także
absolwenci w zakresie monitoringu karier zawodowych.
§5
1. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim
realizowany jest w trybie ciągłym przez:
1) Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
2) Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
3) Dział Jakości i Akredytacji,
4) Biuro Karier.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
sprawuje Rektor.
§6
1. Członkowie Uczelnianego Zespołu są powoływani i odwoływani przez Rektora na okres
kadencji władz UR, w taki sposób, aby w zespole byli:
a) wyznaczony przez Rektora Prorektor lub pracownik naukowo-dydaktyczny, członek
Senatu posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego – jako
przewodniczący Uczelnianego Zespołu;
b) dziekan lub prodziekan właściwy do spraw kształcenia z każdego wydziału UR,
c) przedstawiciel Centrum Sportu i Rekreacji,
d) przedstawiciel Centrum Języków Obcych,
e) pracownik Działu Jakości i Akredytacji,
f) pracownik Biura Karier,
g) pracownik Działu Kształcenia,

h) doktorant wskazany przez Samorząd Doktorantów UR,
i) student wskazany przez Samorząd Studentów UR.
2. W uzasadnionych przypadkach, w celu efektywnej realizacji zadań Wewnętrznego
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rektor może powołać komisje stałe lub
doraźne, określając ich skład, zakres działalności oraz okres funkcjonowania.
§7
1. Członkowie Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale powoływani są
przez radę wydziału w okresie trzech miesięcy od ukształtowania się władz wydziału
na okres kadencji tych władz.
2. Członkowie zespołu funkcjonującego na wydziale prowadzącym studia III stopnia,
powoływani są w taki sposób, aby reprezentowani byli:
a) dziekan lub pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego jako przewodniczący zespołu,
b) przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych,
c) przedstawiciel administracji jednostki organizacyjnej - jako sekretarz zespołu,
d) przedstawiciel doktorantów wskazany przez Samorząd Doktorantów jednostki,
e) przedstawiciel studentów wskazany przez Samorząd Studentów jednostki.
3. Członkowie zespołu funkcjonującego na wydziale nieprowadzącym studiów III stopnia,
powoływani są przez radę wydziału w taki sposób, aby w zespole reprezentowani byli:
a) dziekan lub pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego jako przewodniczący zespołu,
b) przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych,
c) przedstawiciel administracji jednostki organizacyjnej - jako sekretarz zespołu,
d) przedstawiciel studentów wskazany przez Samorząd Studentów jednostki.
4. Skład zespołu funkcjonującego na wydziale o strukturze instytutowej powinien
uwzględniać przedstawicieli każdego z wchodzących w jego skład instytutów/katedr.
5. Skład zespołu może zostać zwiększony o dowolną liczbę członków według uznania rady
wydziału.
6. W uzasadnionych przypadkach dziekan ma prawo powoływania doraźnej komisji
roboczej, której zakres działalności, czas funkcjonowania oraz skład jest przez niego
określany.
§8
Kompetencje organów tworzących Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia,
ich szczegółowe zadania oraz zasady opracowywania, publikowania i wykorzystywania
danych, będących wynikiem działania Systemu, a także sposób przeprowadzenia badań
ankietowych i analizy ich wyników określają odrębne zarządzenia Rektora.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje Rektor.
§10
Za wykonanie uchwały odpowiedzialne są władze Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§11
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat
2. Traci moc Uchwała nr 186/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie
funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

