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Uchwala nr l7 49
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku
z dnia 2i mnja 2015 i.
w sprawie

polit.yki zapetunionin jokoici ksztulcenin w Uniwersylecie w Bialymstoku

Na podslawie $ 24 ust. 2 pkt, l0 Slatulu Ur.riwersytetu w Bialymstoku, Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku, dziala.i4c zgodnie ze Strategi4 rozwoju Uniwersl'tetu
w Bialymstoku okreSlon4 na lata 2014 2024, przyjmuje nastgpuj4ce zalozenia w sprawie
polityki zapewniania jakodci ksztalcenia.

l. Celem gl6wnyrn

polityki

$1

zapewniania jakoSci ksztalcenia Uniwers)'tetu

w Bialymstoku jest wspieranie dzialari ukierunkowanych na osi4ganie wysokiej pozycji
konkurencyjnej na krajonym i migdzynarodowym rynku edukacyjnym.
Maj4c na wzglgdzie rangg tej kwestii podejmowane s4 dzialania w obszarach:
l) edukacji student6w.
2) rozu'olu kadr-v naukowo-dydakty'cznei.
3) infrastruktur'1, naukowo-badar.r'czc' j i dydaktycznej,
4) organizacji zinteglorvanego z-alz4dzania.iakoSci4 ksztalcenia.
Pro.iakoSciowa dzialalnoSi tJczelni w obszarze edukacji studentow na wszystkich
poziomach ksztalcer.ria obejmuje:
l) realizacjg program6w ksztalcenia zapewniaj4cych osiqganie efekt6w w zakesie
wiedzy, umiejgtnoSci i kompetencji spolecznych zgodnie z zapisami zawartymi
w Krajowych Ramach Kwalifikac.ji,
2) dostosowywanie oferty ksztalcenia do potrzeb rynku i oczekiwafi interesariuszy
zewngtrznych,
3) dostosorvywanie of'erty ksztalcenia do oczekiwair student6w - indywidualizacja
procesu ksztalcenia poprzez zwigkszanie liczby przedmiot6w swobodnego wyboru
w programach studi6w,
4) zapewnianie warunk6w do angaZowania student6w w projekty badawcze, dzialalno5i
popularyzatorsk4 w zakresie upowszechniania wiedzy, wsp6lprac9 migdzyuczelnianq
w kra.ju i za granicil.
3. Projako(ciowa clzialalnoS[ [Jczclni vi' obszarzc rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej
obejnuje:
l) zapewnianie warunk(rw c1o rozwoju dydaktycznego - tworzenie warunk6w do
wymiany dydaktycznej pomigdzy kralowymi i zagranicznymi o3rodkami
akadenrickimi,
2) zapewnianie warunktiw do rozwoiu naukowego - tworzenie warunk6w do kontaktu
z wybitnymi naukowcami w krtr.ju i za granic4 reprezentuj4cymi dziedziny nauk
wlaSci wych .j ednostce orgarrizacyj nej L.iczelni,
promowanie
rozwoju kornpetenr:ji spolecznych oraz zasad dobrych obyczaj6w
3)
w nallce.
4. ProjakoSciowa dzialalnoSi Uczelni w obszarze infrastruktury naukowo-badawczej
i dydaktycznej obe.imu.ie:

l)

5.

zapewnianie standard6w lokalowych

i

dydaktycznych odpowiadajqcych specyfice
z potrzebami student6w

jednostek organizacyjnych Uczelni, zgodnych

i pracownik6w,
2) aktualizowanie ksiggozbioru bibliotek i rozszerzanie dostgpu do elektronicznych baz
danych.
ProjakoSciowa dzialalno6i Uczelni w obszarze organizacji zintegrowanego zarz4dzania
jakoSciq ksztalcenia obejmuje:
l) okre6lanie i wdrazanie procedur i dokumentacji ujednolicaj4cych standardy
ksztalcenia.
2) okredlanie, wdraZanie i monitorowanie ujednoliconych uslug administracyjnych
w zakresie obslugi student6w i absolwent6w Uczelni,
3) monitorowanie jakoSci ksztalcenia - przeprowadzanie cyklicznych badan jakoSci
ksztalcenia wS16d:

a) student6w z nykorzystaniem systemu o96lnouczelnianego;
b) jednostek organizacyjnych Uczelni w oparciu o ujednolicone raporty samooceny,
oceny okresowe pracownik6w, hospitacje zajgi dydaktycznych,
c) absolwent6w w oparciu o pomiar ich satysfakcji ze studi6w - monitoring los6w
zawodowych.

4)

d) interesariuszy zewngtrznych w oparciu o wnioski z konsultacji;
monitorowanie rozwoju kadry naukowo-badawczej pol4czone z badaniem warunk6w
dydaktycznych
i spolecznych, przestrzegania dobrych obyczaj6w w nauce.

do rozwoju naukowego, doskonalenia kompetencji
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Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

PrTewodniczqcy
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Prof, dr ha6. Leonard Etel

