
Zarządzenie Nr 25/2013 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
z dnia 15 marca 2013 roku 

 
w sprawie szczegółowych zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz 

Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia 
 
Na podstawie § 50 ust.3 pkt. 23 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zw. z § 3 
pkt. 1 Uchwały Nr XXX/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 
grudnia 2012 roku  w sprawie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia  
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zadaniem Uczelnianego  Zespołu ds. Jakości Kształcenia jest podejmowanie działań na 
rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dotyczących 
w szczególności: 

1) określenia polityki i ogólnouczelnianych  procedur   doskonalenia jakości 
kształcenia, 

2) przygotowania i koordynacji corocznych uniwersyteckich badań ankietowych 
związanych z procesem kształcenia, 

3) analizy wyników uniwersyteckich badań ankietowych oraz publikowanie wyników 
oceny jakości kształcenia, 

4) przekazywania rekomendacji Wydziałowym Komisjom ds. Jakości Kształcenia  
w obszarze róŜnych aspektów działalności dydaktycznej;  

5) badania karier zawodowych absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie 
przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, 

6) monitorowania zasobów wspierających kształcenie oraz środków wsparcia dla 
studentów. 

2. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia przedstawia Rektorowi 
wnioski i propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz rekomendacje 
dotyczące upowszechnienia wzoru dobrych praktyk w  dziedzinie jakości kształcenia. 
3. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, na podstawie analizy sprawozdań  
Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, przedstawia Senatowi UM w Lublinie 
coroczne sprawozdanie z efektów funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia 
Jakości Kształcenia wraz z analizą mocnych i słabych stron procesu kształcenia na 
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

§ 2 
1. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia podejmują działania na rzecz 
doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale, dotyczące w szczególności: 

1) wdraŜania obowiązujących w Uczelni procedur słuŜących doskonaleniu wysokiej 
jakości kształcenia, 

2) propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia wszystkich poziomów kształcenia 
prowadzonych na Wydziale,  



3) stałego monitorowania procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów 
obejmującego min.: 
a) analizę i okresowe przeglądy programów kształcenia, w tym programów praktyk 

studenckich,  
b) wspieranie rad programowych w doskonaleniu programów kształcenia  

i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego, 

c) zapewnienie udziału  otoczenia społeczno-gospodarczego w określaniu i ocenie 
efektów kształcenia, 

d) monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów 
(ECTS), 

e) analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem 
kształcenia oraz zakładanymi efektami kształcenia, 

f) analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia 
osiąganych przez studenta, 

g) ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu) i oceny prowadzącego, przez 
studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych; 

h) zasady i procedury dyplomowania( jeŜeli program kształcenia przewiduję taką 
formę) , w tym stosowanie systemu antyplagiatowego, 

i) monitorowanie  mobilności studentów i doktorantów, 
4) zapewnienia jakości kadry dydaktycznej poprzez omawianie wyników badań 

ankietowych i hospitacji zajęć dydaktycznych na Radzie Wydziału a takŜe 
wykorzystywanie ich w okresowej ocenie. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 Przewodniczący Wydziałowej Komisji 
ds. Jakości Kształcenia przedstawia Dziekanowi propozycje działań zmierzających do 
poprawy jakości kształcenia na Wydziale. Komisja  monitoruje ich wdraŜanie. 
3. Dziekan, na wniosek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia publikuje na stronie 
internetowej Wydziału, wyniki corocznych badań ankietowych oceny jakości kształcenia 
na prowadzonych kierunkach studiów wraz z analizą mocnych i słabych stron procesu 
kształcenia. 
4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, nie później niŜ do końca 
danego roku akademickiego, przedstawia Radzie Wydziału i Przewodniczącemu 
Uczelnianego Zespołu,  roczne sprawozdanie z podjętych działań w zakresie jakości 
kształcenia.   

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

REKTOR 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
  Prof. dr hab. Andrzej Drop 


