
Poznań, 7 grudnia  2012 roku 

 

DOP-0212-161/12 

 

Zarządzenie nr 161/2012 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 7 grudnia 2012 roku 

w sprawie harmonogramu wdraŜania uczelnianego systemu 

zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 

 

Na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 

164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 60 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1 

Celem realizacji uchwały nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 

2012 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, wprowadza 

się następujący harmonogram wdraŜania systemu: 

Lp. Rodzaj czynności 
Końcowy termin 

realizacji 

1. Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK). 

20.12.2012 
2. Powołanie kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia. 

3. 
Powołanie wydziałowych zespołów ds. oceny studiów doktoranckich, 

podyplomowych i kursów dokształcających. 

4. 
Opracowanie przez UKJK metodologii badań i procedur niezbędnych do 

funkcjonowania systemu. 
31.01.2013 

5. 
Opracowanie przez UKJK wzorów ankiet do monitorowania kariery 

zawodowej absolwentów przy współpracy z Biurem Karier. 

6. Opracowanie przez UKJK wzorów ankiet pozostałych. 28.02.2013 

7. 

Organizowanie spotkań informacyjnych przez UKJK w sprawie wdraŜania 

procedur systemu; ogólnouczelnianych i dla zespołów powołanych na 

wydziałach.  

30.03.2013 

8. 
Zakończenie wdraŜania systemu, wraz z opracowaniem pierwszych 

wniosków przez zespoły powołane na wydziałach. 
30.09.2013 

 

§ 2 

Skład zespołów powołanych przez dziekanów jest przekazywany, bezpośrednio po ich powołaniu, 

Prorektorowi ds. Studiów. 

§ 4 

Zobowiązuje wydziały do prowadzenia dokumentacji funkcjonowania systemu jakości kształcenia dla 

wszystkich etapów i aspektów realizowanego kształcenia.   

 

§ 5 

Schemat organizacyjny systemu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

Rektor 

 

 

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



Załącznik do zarządzenia nr 161/2012  

z 7 grudnia 2012 roku Rektora UP w Poznaniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SENAT 

REKTOR 

Prorektor 
ds. Studiów 

Prorektor ds. Kadr 
i Rozwoju Uczelni 

komisja ds. oceny programowej 
kierunku studiów 

kierunkowe zespoły 
ds. jakości kształcenia 

Uczelniana Komisja 
ds. Jakości Kształcenia 

DZIEKAN 

Zespół ds. Oceny Studiów 
Doktoranckich, Podyplomowych 

i Kursów Dokształcających 

RADA 
WYDZIAŁU 

powołanie 

współpraca 

raport (sprawozdanie) 


