
 

Uchwała Nr  CXCVI/2008 
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia  26 marca  2008  roku 
 

w sprawie  wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania  Jakością Kształcenia 
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 
 Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu z dnia 28 czerwca 2006 roku, Senat 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

W celu wprowadzenia procedur będących gwarantem zapewnienia wysokiej jakości 
kształcenia, podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności Uniwersytetu, a takŜe 
koordynacji przedsięwzięć w tym zakresie tworzy się  Uczelniany System  Zarządzania 
Jakością Kształcenia, którego zadaniem jest w szczególności: 

a) ocena zgodności programów nauczania z obowiązującymi standardami 
kształcenia oraz wytycznymi Senatu, 

b) systematyczna ocena i analiza procesu nauczania, 
c) określenie zasad, dokonywanie  i analiza  oceny studentów, doktorantów  

i uczestników studiów podyplomowych, 
d) określenia zasad monitorowania i podnoszenia poziomu zasobów Biblioteki 

Głównej, wyposaŜenia  sal dydaktycznych, dostępu do Internetu,  
e) określenie zasad  publikowania oraz monitorowanie informacji na temat 

Uniwersytetu dotyczących  przede wszystkim procesów  rekrutacji oraz  
kształcenia w Uniwersytecie . 

§ 2. 

Uczelniany System Zarządzenia  Jakością  Kształcenia słuŜy  do: 

1) stałego doskonalenia jakości procesu dydaktycznego i warunków jego realizacji, 
2) prowadzenia przejrzystej polityki kadrowej, 
3) nagradzania i awansowania nauczycieli akademickich, 
4) inicjowania i wspierania innowacji dydaktycznych, 
5) monitoringu liczby miejsc na kierunkach studiów. 
 

§ 3.  

W celu realizacji zadań przewidzianych dla  Systemu Zarządzania  Jakością Kształcenia 
tworzy się:  

1) Wydziałowe Zespoły  Zarządzania  Jakością Kształcenia 
2)   Biuro  Oceny Jakości Kształcenia. 
 

§ 4. 

1. Wydziałowy Zespół Zarządzania  Jakością Kształcenia realizuje zadania 
Uczelnianego Systemu Zarządzenia  Jakością Kształcenia  dotyczące  Wydziału.  



2. W skład  Wydziałowego  Zespołu Zarządzania  Jakością  Kształcenia wchodzi             
2 nauczycieli akademickich danego Wydziału, w tym przynajmniej jeden                  
z tytułem naukowym profesora, 1 pracownik Dziekanatu  danego wydziału oraz 
2 studentów z tego wydziału.  

3. Wydziałowe Zespoły Zarządzania  Jakością Kształcenia powoływane są przez 
Dziekanów poszczególnych wydziałów na okres kadencji Władz Uczelni.  

4. Dokumenty z dokonywanych ocen Zespół przedkłada raz w danym semestrze  
do Biura Oceny Jakości Kształcenia oraz dodatkowo  informuje Dziekana 
Wydziału o wynikach przeprowadzonej analizy.  

5. Dziekan kaŜdorazowo informacje, o których mowa w ust. 3, przedstawia do 
zaopiniowania Radzie danego Wydziału.   

6. Rady Wydziałów przynajmniej raz w roku akademickim poświęcają jedno ze 
swych posiedzeń zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach.  

7. Protokoły z posiedzeń Rad Wydziałów dotyczących jakości kształcenia powinny 
być przekazane Prorektorowi ds. Kształcenia w terminie do końca maja kaŜdego 
roku akademickiego. 

§ 5.  

Do zadań Biura Oceny Jakości Kształcenia naleŜy: 

1) koordynacja prac  Wydziałowych Zespołów Zarządzania  Jakością Kształcenia, 
2) współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie działań związanych  

z zapewnieniem jakości kształcenia, 
3) koordynowanie działań w ramach systemu akredytacji wewnętrznej  

i zewnętrznej, 
4) analiza stanu zatrudnienia kadry, 
5) doskonalenie metod i  wytyczanie nowych  kierunków w podnoszeniu jakości 

kształcenia, w tym przygotowywanie projektów uchwał Senatu i zarządzeń 
Rektora w tym zakresie.  

§ 6. 
Biuro Oceny Jakości Kształcenia przedkłada raz w danym semestrze Prorektorowi ds. 
Kształcenia sprawozdanie z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zarządzania 
Jakością  Kształcenia. 

 
§ 7. 

Analizy i oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zarządzania  Jakością 
Kształcenia dokonuje Senat w kaŜdym roku akademickim na posiedzeniu w czerwcu, 
na podstawie sprawozdania  przedkładanego przez Biuro Oceny Jakości Kształcenia. 

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
Prof. dr hab. Andrzej KsiąŜek   

 
 


