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Założenia ogólne 
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 128 Rektora UŁ z dnia 
20.07.2012 r. dotyczącym Modelu zarządzania 
jakością kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim, 
został opracowany nowy Wydziałowy Model 
Zarządzania Jakością Kształcenia, którego 
głównym celem jest stworzenie warunków do 
wdrażania działań zmierzających do podniesienia 
jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych 
na WNG UŁ oraz sposobów oceny efektów tych 
działań 



Struktura Wydziałowego modelu 
zarządzania jakością kształcenia obejmuje 
następujące jednostki systemu: 

a/ Kolegium dziekańskie i Rada Wydziału 
b/ Wydziałową zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia 
c/ Wydziałowy zespół ds. oceny jakości kształcenia 
d/ Wydziałowy zespół ds. procesu dyplomowania 
e/ Wydziałowy zespół ds. praktyk zawodowych 
f/ Kierunkowe zespoły programowe 
g/ Pełnomocnicy Dziekana ds. ECTS i programu ERASMUS 
h/ Wydziałowy zespół ds. kontaktów z pracodawcami 
i/ Samorząd studentów i doktorantów na WNG 

 



Główne zadania wynikające z 
funkcjonowania Wydziałowego 
systemu JK:  

- podejmowanie działań zapewniających 
stworzenie warunków do wdrażania działań 
zmierzających do podniesienia jakości 
kształcenia na kierunkach prowadzonych na 
WNG UŁ  
- ocena efektów tych działań, w jaki sposób 
zaproponowane procedury przyczyniają się 
do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. 

 



Zadania szczegółowe stawiane 
przed Wydziałową Komisją ds. 
Jakości Kształcenia 
A. Wdrażanie zaleceń Uczelnianej Komisji ds. JK  
B. Opis sytuacji zastanej  
C. Opracowywanie koncepcji strategii kształcenia służących 
zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia zgodnie z 
misją uczelni i wydziału  
D. Rekomendowanie programów kształcenia (zawierających 
m.in. plany studiów i kierunkowe efekty kształcenia) do RW i 
senatu  
E. Kontrola jakości procesu kształcenia na studiach I, II, II 
stopnia i na studiach podyplomowych  
F. Monitoring i weryfikacja osiągania zakładanych efektów 
kształcenia  
G. Współpraca z pracodawcami i absolwentami wydziału.  
H. inne? 

 



Zewnętrzy system kontroli Jakości Kształcenia 
(krajowe i zagraniczne komisje akredydacyjne 

  

Schemat 1. Model systemu jakości kształcenia 

PKA UKA … 

Wewnętrzy system kontroli Jakości Kształcenia w UŁ 

  

  

  

  

Uczelniana Komisja ds. 
Jakości Kształcenia 

Wydziałowe Komisje ds., Jakości 
Kształcenia 



Wydziałowa Komisja ds. Jakości 
Kształcenia w aktach prawnych 
 Rozporządzenie  z dnia 5 X 2011 r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
Art. 9.  
 Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia 

pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, jeżeli ... 
wdrożyła wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, 
uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu 
kształcenia na prowadzonym kierunku studiów. 
 
 USTAWA z dnia 18 III 2011 r. 
Art. 66. ust 3a) 
 Rektor ... sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem 

uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia; 
 



 
 Uchwała Senatu UŁ 221 z dnia 21.06.2010 w sprawie: 

zapewnienia jakości kształcenia w UŁ.,  
§8 
 1. Przy kierownikach podstawowych jednostek 

organizacyjnych UŁ działają powoływane przez tych 
kierowników w drodze zarządzenia komisje ds. jakości 
kształcenia poszczególnych samodzielnych jednostek 
organizacyjnych UŁ.  
 Powołując komisję, kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej UŁ określa jej skład oraz zadania. 
 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 
Kształcenia w aktach prawnych 



Wydziałowa Komisja ds. Jakości 
Kształcenia w aktach prawnych 
 Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 IX 2011 r. w sprawie warunków 

oceny programowej i oceny instytucjonalnej 
 

§ 2. Ocena programowa  Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmuje 
ocenę: 
 funkcjonowania wewnętrznego systemu  zapewniania jakości  

kształcenia  — w zakresie analizy efektów kształcenia i jego  
działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia;  

§ 7. Ocena instytucjonalna  Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmuje 
ocenę:  
 funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości  

kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na 
doskonalenie jakości kształcenia;  
 



Działania i procesy dotyczące zakresu i 
sposobu funkcjonowania Wydziałowego 
Systemu Jakości Kształcenia 
Realizacja zdefiniowanych zadań głównych i szczegółowych 

stawianych przed WSJK zależy przede wszystkim od 
sposobów organizacji i wykonania podstawowych zadań 
stawianych przed wydziałami, czyli metod prowadzenia 
procesu dydaktycznego oraz realizacji procesu kształcenia.  
Ważnymi składowymi wpływającymi na jakość kształcenia są 

zasoby kadrowe oraz baza materialna Wydziału, a także 
relacje i powiązania Wydziału wynikające z wpływu 
oddziaływania otoczenia zewnętrznego (jakość i liczba 
kandydatów na studia, interesariusze zewnętrzni, Europejskie i 
Krajowe Ramy Kwalifikacji, dotacje budżetowe, prowadzone 
międzynarodowe projekty dydaktyczne i badawcze i in.). 
 



Schemat 2. Relacje między procesami będącymi przedmiotem analiz WSJK  

Przepisy prawne 
zewnętrzne i wewnętrzne 

warunkowania 
zewnętrzne 

- semestralne przeprowadzanie i analiza ankiet 
studenckich w zakresie programów kształcenia i 
ich realizacji; 
- hospitacje zajęć przeprowadzane przez 
kierowników podstawowych jednostek 
organizacyjnych UŁ prowadzących kierunek lub 
wyznaczonych przez nich pracowników;  
analiza wyników rekrutacji;  
- tworzenie okresowych raportów z prac WKJK 
przedstawianych Radzie podstawowej jednostki 
organizacyjnej i URJK;  
- współpraca z pracodawcami i kontakt z 
absolwentami, 
- w jednostkach prowadzących kierunki: 
cykliczne zebrania dydaktyczne dotyczące w 
szczególności: 
- ewaluacji programów kształcenia i opisów 
przedmiotów,  
 - analizy relacji przedmiotowych i kierunkowych 
efektów kształcenia, 
- sposobu  przyporządkowania punktów ECTS 
poszczególnym elementom programu, 
- analizy osiągalności kierunkowych efektów 
kształcenia,  
- analizy sylabusów poszczególnych przedmiotów, 
- analizy macierzy kompetencji tworzonej na potrzeby 
kierunku, 
  

  

Interesariusze, 
badania rynku 

Procesy wpływające na 
jakość procesów 
podstawowych 

Procesy podstawowe 

Procesy podnoszące jakość 
kształcenia 

Programy studiów opisane efektami 
kształcenia 

Rekrutacja 

Proces dydaktyczny: 

Organizacja i realizacja zajęć 
dydaktycznych przewidzianych 

programem studiów 

Proces dyplomowania  
(praca i egzamin dyplomowy) 

  

Absolwent 
odbiorcy zewnętrzni; 

pracodawcy; bezrobotni?? 

Baza materialna (sale, 
wyposażenie, 
laboratoria, 
komputery, 

oprogramowanie) 

Kontrola procedur i 
przepisów prawa 

Kadra naukowo-
dydaktyczna 

(minima kadrowe) 



Identyfikacja działań mających na 
celu poprawę jakości kształcenia 

Schemat 3. Ankieta studencka 
 

Ankieta studencka 
wypełniana po semestrze w 

systemie USOS 

Ankieta po zakończeniu etapu 
kształcenia – wybór najlepszego 
nauczyciela, nagrody finansowe 

Ankiety wypełniane przez 
absolwentów 

Akademickie Biuro Karier 
Wydziałowy zespół ds. oceny jakości 

kształcenia - raport 

Bezpośredni przełożony – 
wnioski, hospitacje 

Kolegium dziekańskie - zalecenia 
do wdrożenia w celu poprawy 

jakości kształcenia 

Dziekan 

Rada Wydziału 



Schemat 4. Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej 

Ankiety 
studenckie 

Hospitacje 
Dziekana 

Działalność 
dydaktyczna 

Działalność naukowa Działalność 
organizacyjna 

Arkusz hospitacyjny 

Bieżąca ocena 
nauczyciela 

dokonana przez 
kierownika jednostki 

 
Okresowa ocena 

nauczyciela 
dokonana przez 

kierownika jednostki 
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i Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego 

Wydziałowa Komisja Oceniająca 
  
  
Uczelniana Komisja Oceniająca 

REKTOR 



Zapewnienie właściwych środków 
wsparcia studentów w ich 
działalności 
naukowo-dydaktycznej  

 Dostępność konsultacji 
 Dostępność opiekunów naukowych i doradców 
 Oferta kół naukowych i ich atrakcyjność 
 Dostęp do Internetu 
 Inne … 



Procedury obowiązujące na WNG 
 Procedura dyplomowania PD 
a/ wymogi stawiane pracom licencjackim (PD_L) 
b/ procedura przebiegu i oceny egzaminu licencjackiego (PD_EL) 
c/ wymogi stawiane pracom magisterskim (PD_M) 
d/ procedura oceny egzaminu magisterskiego (PD_EM) 
e/ wymogi stawiane pracom doktorskim (PD_D) 
f/ procedura oceny egzaminu doktorskiego (PD_ED) 
g/ wymogi stawiane pracom realizowanym na studiach podyplomowych 
(PD_PD) 
h/ procedura oceny egzaminu końcowego na studiach 
podyplomowych(PD_EPD) 
 
i/ procedury antyplagiatowe dotyczące weryfikacji oryginalności prac 
przedstawianych na stopień i tytuł naukowy: licencjata, magistra i 
doktora (PD_AP) 
j/ Procedura oceniania prac dyplomowych przez Wydziałowy zespół ds. 
oceny jakości kształcenia (PD_OK) 
k/ Procedura oceny prac magisterskich w ramach konkursu na 
„Najlepszą pracę magisterską” napisaną na WNG (PD_KNPM) 
 
 



Procedura ankietowania PA 
 Realizując zapisy zawarte w Zarządzeniu nr 128 Rektora UŁ z dnia 

20.07.2012 roku §2, p. 3 i 4, na Wydziale Nauk Geograficznych 
przygotowano procedurę ankietowania, której celem (podmiotem) jest 
zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących różnych aspektów 
procesu kształcenia. Uzyskanie opinii dotyczącej jakości realizacji 
procesu dydaktycznego realizowane jest według określonych procedur.     
  Zakres procedury: 
 a/ankieta dotycząca realizacji zajęć dydaktycznych (PA_ZD) – załącznik 1 
 b/ ankieta dotycząca skuteczności procesu dydaktycznego w odniesieniu do 

zakładanych kierunkowych efektów kształcenia (PA_EK) – załącznik 2 
 c/ ankieta dotycząca poziomu obsługi studentów przez administrację (PA_A) – 

załącznik 3 
 d/ ankieta dotycząca opinii absolwenta o jakości kształcenia i przydatności 

studiów do rynku pracy (PA_AB) – załącznik 4 
 e/ ankieta dotycząca opinii pracodawców nt. poziomu przygotowania i 

przydatności absolwenta WNG na rynku pracy (PA_PR) – załącznik 5 
 f/ ankieta dotycząca oceny oferty dydaktycznej WNG oraz dostępności 

informacji o niej dla kandydatów na studia (PA_K) – załącznik 6 
 



Zakres odpowiedzialności za 
procedury ankietowania 
Rodzaj 
ankiety 

Przygotowanie / 
realizacja 

Weryfikacja  -
wnioski 

Wdrażanie 
zaleceń 

Częstotliwość 
ankietowania 

PA_ZD – zał. 1 
(elektroniczna) 

Zespół USOS 
/prodziekan ds. 
studenckich 

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych/dziekan 

Wydziałowy zespół 
ds. oceny jakości 
kształcenia 

Po każdym 
semestrze 

PA_EK – zał. 2 
(elektroniczna) 

Zespół USOS 
/prodziekan ds. 
studenckich 

Zespoły programowe 
kierunków 

Wydziałowy zespół 
ds. oceny jakości 
kształcenia 

Po każdym 
semestrze 

PA_A – zał. 3 
(elektroniczna) 

Zespół USOS 
/prodziekan ds. 
studenckich 

Kierownik dziekanatu 
/dziekan 

Kierownik 
dziekanatu 
/dziekan 

 
Raz w roku 

PA_AB – zał.4 
(pisemna) 

Zespoły programowe 
kierunków/Wydziałowy 
Samorząd Studencki 

Zespoły programowe 
kierunków 

Wydziałowy zespół 
ds. oceny jakości 
kształcenia 

Raz w roku, po 
zakończeniu 
cyklu kształcenia  

PA_PR – zał. 5 
(pisemna) 

Wydziałowy zespół ds. 
współpracy z 
pracodawcami i 
promocji  

Wydziałowy zespół ds. 
współpracy z 
pracodawcami i 
promocji oraz oceny 
jakości kształcenia 

Zespół dziekański; 
Wydziałowy zespół 
ds. zapewnienia 
jakości kształcenia 

 
Raz na max. 3 
lata 

PA_K – zał. 6 
(pisemna) 

Sekretarze /Komisja 
rekrutacyjna 

Wydziałowy zespół ds. 
współpracy z 
pracodawcami i 
promocji 

Zespół dziekański; 
Wydziałowy zespół 
ds. zapewnienia 
jakości kształcenia 

 
Co roku podczas 
rekrutacji 

 



Procedury związane z przebiegiem 
praktyk zawodowych (PPZ) 

Praktyki zawodowe realizowane są przez studentów 
zgodnie z programem studiów. Za organizację i przebieg 
praktyk zawodowych odpowiada wydziałowy pełnomocnik 
Dziekana ds. praktyk zawodowych. W celu ułatwienia 
studentom kontaktu z osobami kierującymi organizacją 
praktyk powołano także kierunkowych opiekunów praktyk 
zawodowych.  
Nadrzędnym dokumentem regulującym organizację 

praktyk zawodowych na WNG jest Zarządzenie nr 7 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.10.2010 r. 
Na jego podstawie został opracowany schemat programu 
praktyki zawodowej. 
 



Schemat – PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ   opr. merytoryczne dr. L. Wachecka -Kotkowska 

 

Szkolenie BHP 

Zapoznanie się z zasadami 
i celami funkcjonowania 

Instytucji 

Zapoznanie się z 
Regulaminem Pracy 

Zapoznanie się ze 
strukturą Instytucji 

  

Zapoznanie się z 
Regulaminem o ochronie 

danych osobowych  

Zapoznanie się z obiegiem 
dokumentacji, techniką ich 

prowadzenia 
  

Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, stanowiącymi podstawę 

funkcjonowania Instytucji 

Zapoznanie się ze ścieżkami 
problemowymi prowadzonymi przez 

Instytucję  



 
  

Wykonywania poleceń i zadań 
bezpośrednich przełożonych 

Czynnego udziału w organizacji pracy 
Instytucji przyjmującej  

Obsługi klienta/petentów 
 (opcjonalnie)  

Prowadzenia dokumentacji 
powierzonych zadań (opcjonalnie)  

Prowadzenia pracy biurowej i czynności operacyjnych  

 

Ocena postępów Praktykanta przez zakładowego opiekuna praktyk 

Ocena praktyk zawodowych przez Praktykanta  

Ocena praktyki zawodowej przez Opiekuna Praktyk WNG  



UCZELNIANE PRZEPISY PRAWNE 
Uchwały Senatu UŁ 

Uchwała Senatu UŁ nr 141 z dnia 23-11-2009 w 
sprawie misji i strategii UŁ   

 
 Studia doktoranckie  
 Uchwała Senatu UŁ nr 113 z dnia 18-02-2013 w sprawie określenia wzoru 

ankiety oceniającej na studiach doktoranckich 
 Uchwała Senatu UŁ nr 452 z dnia 05-03-2012 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Studiów Doktoranckich 
 Uchwała Senatu UŁ nr 507 z dnia 14-05-2012 w sprawie przyjęcia 

wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów studiów dla studiów 
doktoranckich w UŁ 



Uczelniane przepisy prawne 
 Studia podyplomowe 
 Uchwała Senatu UŁ nr 384 z dnia 19-09-2011 w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w UŁ 
 TEKST_JEDN._Regulamin_studiów_podyplomowych_do_Uchwały_Senatu_

UŁ_nr_384.pdf 
 Uchwała Senatu UŁ nr 474 z dnia 02-04-2012 w sprawie wytycznych 

w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów 
podyplomowych i kursów dokształcających w UŁ 
 



Uczelniane przepisy prawne 
 Jakość kształcenia 
 Uchwała Senatu UŁ nr 192 z dnia 10-06-2013 w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia 

programów kształcenia w UŁ 
 Uchwała Senatu UŁ nr 193 z dnia 10-06-2013 w sprawie pensum nauczycieli akademickich i 

zasad rozliczania go w UŁ 
 Uchwała Senatu UŁ nr 199 z dnia 10-06-2013 w sprawie zmiany uchwały nr 141 Senatu UŁ z 

dnia 11 marca 2013 r 
 Uchwała Senatu UŁ nr 221 z dnia 21-06-2010 w sprawie zapewnienia jakości kształcenia w UŁ 
 Uchwała Senatu UŁ nr 310 z dnia 04-04-2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów w UŁ 
 Uchwała Senatu UŁ nr 423 z dnia 23-01-2012 w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia 

programów kształcenia w UŁ 
 Uchwała Senatu UŁ nr 431 z dnia 20-02-2012 w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 423 
 Uchwała Senatu UŁ nr 459 z dnia 02-04-2012 w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 423 

 Uchwała Senatu UŁ nr 458 z dnia 02-04-2012 w sprawie zasad osiągania przez studentów UŁ 
efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym 
językiem obcym 

 Uchwała Senatu UŁ nr 539 z dnia 11-06-2012 w sprawie określenia wzoru ankiety oceniającej 
 Uchwała Senatu UŁ nr 247 z dnia 9-12-2013 w sprawie: Zmiany uchwały nr 458 Senatu UŁ z 2 

kwietnia 2012 r, W sprawie Zasad osiągania przez  studentów  Uniwersytetu Łódzkiego  
efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym 
językiem obcym 



UCZELNIANE PRZEPISY PRAWNE 
Zarządzenia Rektora UŁ 

 Studia doktoranckie 
 Zarządzenie Rektora nr 5 z dnia 10-10-2012 w sprawie powołania 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich UŁ 
 Zarządzenie Rektora nr 80 z dnia 07-02-2013 w sprawie zmiany 

zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania 
Komisji doktoranckich podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ 
 Zarządzenie Rektora nr 87 z dnia 21-02-2013 w sprawie opisu przedmiotów 

na studiach doktoranckich w UŁ 



UCZELNIANE PRZEPISY PRAWNE 
Zarządzenia Rektora UŁ 

 Jakość kształcenia 
 Zarządzenie Rektora nr 11 z dnia 14-11-2013 w sprawie opisu przedmiotów w UŁ 
 Zarządzenie Rektora nr 128 z dnia 20-07-2012 w sprawie modelu zarządzania jakością 

kształcenia w UŁ 
 Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 18-11-2013 w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowanych za pośrednictwem 
MZNMiNnO na platformie E-CAMPUS 

 Zarządzenie Rektora nr 177 z dnia 30-09-2013 w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i 
modyfikowania programów kształcenia (harmonogram działań) 

 Zarządzenie Rektora nr 51 z dnia 28-02-2012 w sprawie obowiązującego wzoru planu studiów 
(siatki godzin) 

 Zarządzenie Rektora nr 52 z dnia 07-04-2011 w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości 
Kształcenia UŁ 

 Zarządzenie Rektora nr 52 z dnia 28-02-2012 w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia 
nowych kierunków studiów (harmonogram działań) 

 Zarządzenie Rektora nr 66 z dnia 13-05-2011 w sprawie opisu przedmiotów w Uniwersytecie 
Łódzkim 

 Zarządzenie Rektora nr 68 z dnia 26-04-2012 w sprawie zasad funkcjonowania Europejskiego 
Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w UŁ 

 Zarządzenie Rektora nr 81 z dnia 01-06-2011 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora UŁ do 
spraw Krajowych Ram Kwalifikacji 
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