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W WSSP W LUBLINIE 

 

REKTOR WSSP 

UCZELNIANA KOMISJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

[przewodniczący 

przedstawiciele poszczególnych wydziałów i kierunków studiów  

przedstawiciele studentów 

przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych] 

 

 

 

WYDZIAŁOWE KOMISJE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

WYDZIAŁOWA 

KOMISJA  

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

WYDZIAŁOWA 

KOMISJA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

 

KIERUNKOWE RADY 

PROGRAMOWE JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

 

KIERUNKI: 

FIZJOTERAPIA 

KOSMETOLOGIA 

PIELĘGNIARSTWO 
[przewodniczący 

nauczyciele akademiccy 

wykładający na danym kierunku studiów  

przedstawiciele studentów 

przedstawiciele interesariuszy 

zewnętrznych] 

 

KIERUNKOWE RADY 

PROGRAMOWE JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

 

KIERUNKI: 

TURYSTYKA I REKREACJA 

EKONOMIA 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

[przewodniczący 

nauczyciele akademiccy 

wykładający na danym kierunku studiów  

przedstawiciele studentów 

przedstawiciele interesariuszy 

zewnętrznych] 

 



ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA: 

 

• opracowywanie projektów i wniosków umożliwiających realizację celów zgodnych 

ze strategią Uczelni w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,  

• opracowywanie projektów i wniosków dotyczących ogólnouczelnianych procedur 

zapewniania jakości kształcenia,  

• ustalanie harmonogramów działań dla poszczególnych obszarów związanych z 

jakością kształcenia,  

• powoływanie, komisji i zespołów eksperckich oraz powierzanie im zadań z 

określeniem terminów realizacji,  

• zasięganie opinii szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego o 

programach kształcenia, w tym efektach kształcenia, w odniesieniu do potrzeb rynku,  

• promowanie inicjatyw projakościowych wśród społeczności akademickiej,  

• przedstawianie propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia 

na uczelni, 

• opiniowanie nowych programów kształcenia z uwzględnieniem: potrzeb rynku 

pracy, wyników monitorowania karier absolwentów, zakładanych 

efektów kształcenia, 

• sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności dydaktycznej i jej efektów oraz 

jego przedstawianie na posiedzeniu Senatu.  

 

ZADANIA WYDZIAŁOWYCH KOMISJI JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA: 

 

• wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur związanych z 

zapewnianiem jakości kształcenia, 

• opracowywanie i doskonalenie dokumentów na potrzeby wydziałowego systemu 

zapewniania jakości kształcenia, 

• przedstawianie propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia 

na uczelni, 

• sprawowanie nadzoru nad poprawnością i terminowością hospitacji zajęć 

dydaktycznych przeprowadzanych na wydziałach  



• wspieranie Kierunkowych Rad Programowych poszczególnych kierunków studiów 

realizowanych w ramach Wydziału, 

• upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia na Wydziale. 

 

ZADANIA KIERUNKOWYCH RAD PROGRAMOWYCH: 

• stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur w 

zakresie zapewnienia jakości kształcenia, w oparciu o wytyczne ustalone przez 

Uczelnianą Komisję,  

• opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia i ich 

efektów, 

• systematyczna aktualizowanie informacji o programie kształcenia i jego realizacji na 

stronach internetowych wydziału,  

• prowadzenie akcji ankietowych w celu zbierania, analizy i interpretacji danych 

dotyczących różnych aspektów działalności dydaktycznej jednostki,  

• gromadzenie, opracowanie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie danych 

dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów na kierunku,  

• opracowanie i monitorowanie planów i harmonogramu realizacji działań 

naprawczych, 

• ocena i analiza programu kształcenia i kierunkowych efektów kształcenia na 

podstawie opinii interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, 

• określenie właściwych dla kierunku pod kątem metodologicznym i merytorycznym 

zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych. 

• analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz 

przestrzegania regulaminu prac dyplomowych, 

• zaprojektowanie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych zasad w 

zakresie oceniania studentów,   

• analiza i wykorzystywanie opinii  studentów o przebiegu studiów oraz opinii 

pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów w placówce,  

• monitorowanie i przegląd infrastruktury wspierającej proces kształcenia (m.in. sal 

dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do Internetu) na 

wydziale, oraz wnioskowanie do Dziekana w sprawach związanych z koniecznymi 

zmianami w infrastrukturze,  



• formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości 

kształcenia na kierunku i przedstawianie ich Dziekanowi oraz wydziałowej Komisji 

Jakości Kształcenia, 

• upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na 

wydziale.  

 

Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz 

zapewnienia jakości kształcenia obejmują następujące elementy: 

 

1. Monitorowanie, okresowy przegląd, doskonalenie planów i programów kształcenia 

pod kątem zgodności z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, a także aktualnym ustawodawstwem i zmieniającymi się 

potrzebami rynku pracy. 

2. Dbanie o dobór właściwej, dobrze wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. 

3. Systematyczna analiza kart przedmiotów, uwzględniająca dobór metod, dobór 

piśmiennictwa, określenie wymagań wstępnych, nakładu pracy własnej studenta, 

punkty ECTS, określenie efektów przedmiotowych (modułowych) do 

kierunkowych, adekwatność metod oceny, weryfikację uzyskanych efektów 

uczenia się, a także dokumentowanie tychże działań. 

4. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy. 

5. Infrastruktura, zasoby edukacyjne i biblioteczne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie. 

6. Warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku. 

7. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i 

permanentnym doskonaleniu programu studiów.   

8. Publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami 

różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu 

nauczania i uczenia się na kierunku. 

 

 

 


