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Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ds. jakości 

kształcenia: 

1. Do zadań Pełnomocnika Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ds. doskonalenia 

jakości kształcenia należy proponowanie i podejmowanie działań, które służą poprawie procesu 

dydaktycznego na Wydziale Farmaceutycznym  na wszystkich kierunkach studiów, w 

szczególności: 

▪ nadzór na opracowaniem i poprawą jakości kształcenia WF UJ CM, w szczególności w 

zakresie: 

o opracowania zasad, procedur i dokumentów dotyczących działań prowadzonych w 

związku z doskonaleniem jakości kształcenia, 

o opiniowania i akceptowania działań w zakresie sposobu i formy realizacji zajęć w 

ramach przedmiotu, w tym z wykorzystaniem technik e-learningowych, 

o opiniowanie i akceptacja (w porozumieniu z Kierownikami Studiów) sylabusów 

przedmiotów i modułów, 

o dokonywania okresowych przeglądów programów kształcenia, analizowanie potrzeb  

i zgłaszanie do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego propozycji zmian w tym 

zakresie, 

o opiniowanie działań związanych z realizacją i nadzorowaniem praktyk realizowanych 

na zlecenie Dziekana WF UJ CM; 

▪ opiniowanie dokumentów zewnętrznych (krajowych, uniwersyteckich) dotyczących jakości 

kształcenia, 

▪ monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych oraz wewnątrzuniwersyteckich w 

zakresie jakości kształcenia, 

▪  proponowanie zmian w organizacji procesu dydaktycznego, których celem jest poprawa 

jakości kształcenia, 

▪ współpraca z organami UJ i wydziałowymi  uczestniczącymi w procesie dydaktycznym, w 

szczególności: 

o Uczelnianym Zespołem ds. doskonalenia jakości kształcenia, 

o Prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ds. studenckich, 

o Komisjami ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich kierunkach 

studiów prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny UJ CM 

o Kierownikami Studiów na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez 

Wydział Farmaceutyczny UJ CM,  
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o Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ds. oceny jakości 

kształcenia. 

2. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia jest 

jednocześnie wice-przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia, organizuje 

jego prace i zwołuje jego posiedzenia.  


