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Uchwala nr 2016
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku
z dnia 22 htego 2017 r.
Tmieniajqca Uchwalg Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakofci Ksztalcenia
'v Uniwersylecie w Bialymstoku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt I 0 Statutu Uniwersltetu w Bialymstoku

Senat

Uniwersl.tetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuj e:

$r
Wprowadza sig nastgpujqce zmiany w Uchwale nr 1748 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dfia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakoici Ksztalcenia
vt Uniwersytecie w Bictlymsloku:

1) w$ la

-

ust. 2 otrzymuje brzmienie

,,2. W sklad Uczelnianego Systemu Zapewniania Jako5ci Ksztalcenia wchodz4:
Pelnomocnik Rektora ds. JakoSci Ksztalcenia, Uczelniany Zesp6l ds. Jako6ci
Ksztalcenia, Senacka Komisja ds. Ksztalcenia, Wydzialowe Zespoly ds. Jakodci
Ksztalcenia i odpowiednio Zespoly ds. JakoSci Ksztalcenia powolare w jednostkach
migdzywydzialowych i og6lnouczelnianych prowadz4cych dzialalnoSi dydaktyczn4,
Wydzialowe Rady Konsultacyjne oraz Kierunkowe Zespoly Dydaktyczne."

-

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Uczelniany Zesp6l ds. Jakodci Ksztalcenia pelni funkcjg kontroln4.
Dokonuje analizy corocznych sprawozdaf Zespol6w ds. JakoSci Ksztalcenia

,,4.

z

funkcjonowania systemu w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych oraz
sporz4dza i przedstawia Rektorowi sprawozdanie na temat funkcjonowania systemu
w UwB wraz z rekomendacjami dla zespolow ds. jakodci ksztalcenia.
W ramach ustalonego przez Pelnomocnika harmonogramu dzialari przygotouuje
projekty og6lnouczelnianych procedur w zakresie zapewniania jakoSci ksztalcenia
(w)'tyczne, zalecenia i wskaz6wki) oraz zasad tworzenia system6w zapewniania
jakoSci na wydzialach i w innych jednostkach organizacyjnych ksztalcqcych
student6w.

W sklad Uczelnianego Zespolu ds. Jako6ci Ksztalcenia, powolanego przez Rektora,
wchodz4 przewodnicz4cy Wydzialowych Zespol6w ds. JakoSci Ksztalcenia oraz po
jednym przedstawicielu student6w i doktorant6w wskazanych przez Parlament
Student6w i Radg Uczelnian4 Samorz4du Doktorant6w.
Rektor, na wniosek Pelnomocnika Rektora ds. JakoSci Ksztalcenia, mo2e powolai do
skladu Zespolu wskazanego przez niego nauczyciela akademickiego."

-

ust. l0 otrzymuje brzmienie:

,,10. Dziekani, kierownicy jednostek migdzywydzialowych

i

o96lnouczelnianych
prowadz4cych dzialalnoSi dydaktyczn4 organizuj4 system zapewniania jakoSci

i

odpowiadaj4 za prawidlowe jego
funkcjonowanie, w tym za terminow4 realizacjg zadafi przewidzianych
w harmonogram\e dzialah na rzecz jakoSci ksztalc enia oraz za terminowe
przeprowadzanie ankietyzacji, opracowanie uynik6w badafr ankietowych oraz ich
wykorzystanie w procesie doskonalenia jakoSci ksztalcenia."
ksztalcenia w kierowanej przez siebie jednostce

ust. I 1 otrzymuje brzmienie:
,,11. Zalecane kwestionariusze ankiet (Zal4cznlki nr 2-5) mog4 by6 decyzj4 rady wydzialu
modyfikowane w celu dostosowania ich do specyfiki prowadzonych kierunk6w oraz
wydzialowych system6w zapewniania jako6ci ksztalcenia. Jednostkt
migdzywydzialowe i og6lnouczelniane prowadzEce dzialalnoii dydaktyczn4 mog4
dostosowai zalecane kwestionariusze ankiet do specyfiki prowadzonej dzialalno6ci."

l4 otrzymuje brzmienie:
,,14. W przypadku jednostek migdzywydzialowych i og6lnouczelnianych prowadz4cych
dzialalno6i dydaktyczn4 sprawozdania, o kt6rych mowa w ust. 13 przedstawiaj4
kierovrnicy tych jednostek w terminie do 30 listopada kaZdego roku akademickiego.

ust.

Jednostki migdzywydzialowe i o96lnouczelniane prowadz4ce dzialalnoSc dydaktyczn4
mog4 dostosowai wz6r sprawozdania do specyfiki prowadzonej dzialalnoSci."

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Senalu U'

Dr hab. Robi

PrTewodniczqcy
etu w Bialymstoku
oYowski,

prof. UwB

