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Podstawa prawna 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Poz. 1668 

Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat w 
dniu 14 czerwca 2019 r. uchwałą nr 59/2019 

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora AR z dnia 30 maja 2007 r.  w sprawie oceny przez 
studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów w zakresie jakości 
kształcenia  

Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia (USZJK) 

Zarządzenie Rektora AR Nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007  w sprawie hospitacji zajęć 
dydaktycznych 

Zarządzenie Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
z dnia 10 kwietnia 2019 w sprawie procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac 
dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, znowelizowane ZR 33/2019, ZR 216/2020 

Regulamin Studiów – stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.:  

 
  

Głównym celem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) 
jest doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez: 

 stałe monitorowanie i podnoszenia jakości kształcenia, 

 tworzenie jednoznacznych procedur oceny: metod i warunków kształcenia oraz 

programów studiów, 

 uzyskiwanie efektów kształcenia zapewniających odpowiedni poziom: wiedzy, 

kompetencji i kwalifikacji absolwentów, 

 wzrost konkurencyjności studiów w UR. 



Wymienione cele realizowane są przez działania podejmowane przez Pełnomocnika 

Dziekana WR-E ds. Jakości Kształcenia i Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia 

(DKJK). DKJK składa się z Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespołu Oceny 

Jakości Kształcenia, które działają w ramach ZR 13/2020 oraz zgodnie z paragrafem 12 

statutu UR (załącznik 6) i w oparciu o wewnętrzne procedury własne, zatwierdzone decyzją 

dziekana. 

Procedury: 

Hospitacji zajęć dydaktycznych 
Ankietyzacji zajęć dydaktycznych przez studentów 
Procesu dyplomowania 
Walidacji efektów kształcenia  
Organizacji i zaliczania praktyk 
Oceny ankietowej dokonywanej  po ukończeniu studiów 
Regulamin wyboru i weryfikacji fakultetów 

 

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji 

zakładanych efektów kształcenia obejmuje: udział studentów w pracach na rzecz zapewniania 

jakości kształcenia polegający m.in. na uczestnictwie w Rad Kierunków oraz Dziekańskiej  

Komisji ds. Jakości Kształcenia a także zlecanie prowadzenia wybranych zajęć specjalistom 

posiadającym doświadczenie zawodowe w zakresie realizowanych treści kształcenia i 

współpracę z pracodawcami w zakresie odbywania praktyk studenckich. 

Istotnym elementem w ocenie prawidłowości realizowanych programów kształcenia jest 

uzyskiwanie informacji podczas badania losów zawodowych absolwentów. Za prowadzenie 

ww. badań odpowiedzialne jest Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego Uniwersytetu 

Rolniczego. 

Integralną częścią WSZJK są: 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 
 Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia, 
 Pełnomocnicy dziekana i inne komisje dziekańskie, 
 Rady Kierunków, 
 Rady Dyscyplin i koordynatorzy dyscyplin, 
 Rada Interesariuszy Zewnętrznych 
 Kierownicy Studiów Podyplomowych 
 Samorząd studencki poprzez swoich przedstawicieli w gremiach kolegialnych. 



Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym sprawuje Dziekan (schemat na ryc.1). 

 

  

Ryc 1. Schemat systemu jakości kształcenia na poziomie wydzialu [ZR UR 13/2020] 

  


