
Uchwała nr 38/III/2017 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 29 marca 2017 roku 

w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia  
 

 

Na podstawie § 24 pkt 17 Statutu UJ stanowi się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Niniejsza uchwała określa cele, zadania, zasady i metody wdrażania Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

 

§ 2 

Celem funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia  

jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na UJ. Podstawą funkcjonowania systemu  

jest poszanowanie autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych UJ z wykorzystaniem 

dotychczasowych dobrych doświadczeń w zapewnianiu jakości kształcenia. Nadrzędną zasadą 

jest transparentność działań oraz poczucie wspólnego celu. Funkcjonowanie systemu powinno 

opierać się na planowaniu, najlepszej praktyce, analizie informacji zwrotnej oraz wdrażaniu 

działań naprawczych.  

 

§ 3 

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia realizuje w szczególności następujące 

zadania: 

1) Doskonalenie oferty dydaktycznej oraz programów kształcenia z uwzględnieniem 

potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego; 

2) Kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim; 

3) Rozwój kadry; 

4) Prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej; 

5) Informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych.  

 

§ 4 

Zadania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia realizowane  

są w szczególności poprzez następujące metody: 

1) Promocja dobrych praktyk; 

2) Organizacja działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

3) Optymalizacja procesów mających na celu doskonalenie jakości kształcenia; 

4) Gromadzenie, analiza i raportowanie danych na potrzeby realizacji zadań systemu. 

 

§ 5 

Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia opiera się  

na następujących zasadach: 

1) Za realizację zadań systemu odpowiadają dziekani i kierownicy jednostek 

pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych, prowadzących działalność 

dydaktyczną, zwani dalej kierownikami jednostek; 

2) Wsparcie w zakresie narzędzi realizacji zadań systemu oferuje Centrum Wsparcia 

Dydaktyki  

i Spraw Studenckich oraz Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM; 



3) Nadzór nad systemem sprawuje Rektor UJ. 

 

§ 6 

W zakresie realizacji zadań systemu kierownicy jednostek mogą w szczególności powoływać 

zespoły i pełnomocników, a rady jednostek, o których mowa w § 5 pkt 1, mogą podejmować 

uchwały w sprawach zapewnienia jakości kształcenia. 

 

§ 7 

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr 33/V/2010 Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie utworzenia i wdrażania 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


