Procedura wsparcia dla studentów w procesie uczenia się na Wydziale
Prawa i Administracji sformułowana na podstawie §12 ust. 1 pkt 1
Zarządzenia Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16
listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim
1. Wsparcie dla studentów w procesie uczenia się obejmuje:
a) dobór metod i form dydaktycznych sprzyjających procesowi uczenia się w
szczególności takich jak: udział w dyskusji, rozwiązywania kazusów, nauka
przygotowywania pism procesowych, udział w symulacjach rozpraw, posiedzeń
i innych czynnościach prawnych, przygotowywanie i wygłaszanie referatów,
prezentacje multimedialne, pracę badawczą, w szczególności w ramach
seminariów dyplomowych,
b) realizację systemu oceny osiągnięć studentów zorientowanego na proces
uczenia się, zawierający konkretnie i klarownie określone wymagania i
obiektywnie formułowane oceny,
c) organizację procesu kształcenia sprzyjającą krajowej i międzynarodowej
mobilności studentów,
d) organizację procesu kształcenia umożliwiającą udział studentów w badaniach
naukowych i nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym,
d)system pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyjający rozwojowi
naukowemu,
społecznemu
i
zawodowemu
studentów,
poprzez
zapewnienie
wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i dostępności nauczycieli akademickich
w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów kształcenia
oraz zdobywaniu umiejętności badawczych, także poza zorganizowanymi
zajęciami dydaktycznymi.
e) wspieranie studentów w kontaktach ze środowiskiem akademickim, z
otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie
wdrażania się na rynku pracy, w szczególności, poprzez współpracę z
instytucjami działającymi na tym rynku,
f) zapewnienie studentom niepełnosprawnym wsparcie naukowe, dydaktyczne i
materialne, a także pomoc techniczną, umożliwiające im pełny udział w procesie
kształcenia oraz w badaniach naukowych,
g) zapewnienie skutecznej i kompetentnej obsługi administracyjnej studentów w
zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną,
h) zapewnienie dostępu do informacji o programie kształcenia i procedurach
toku studiów, a także do prawniczych baz danych.
2. Monitorowania i weryfikacji form i metod wsparcia dla studentów w procesie
uczenia się dokonują: Władze Wydziału, Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia
jakości kształcenia, Wydziałowa Komisja Programowa, a także studenci poprzez

udział w pracach Zespołu
Komisji Programowej, w ankietach
przeprowadzanych na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także w ramach spotkań z
interesariuszami z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Uzyskane w ten sposób
wnioski uwzględniane są przy korygowaniu i ulepszaniu procedury wsparcia dla
studentów w procesie uczenia się.

3. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 22.02.2017 r.
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