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KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WFINS (KJK WFINS) 

I. Postanowienia ogólne 

§1. 

Komisja ds. Jakości Kształcenia, nazywana dalej Komisją, powoływana jest przez Radę Dziekańską 
WFiNS na wniosek Dziekana WFiNS. 

§2.  

Komisja powoływana jest na okres kadencji władz WFiNS. 

§3.  

Rada Dziekańska WFiNS powołuje nowy skład Komisji z początkiem kadencji władz Wydziału. 

§4.  

W sytuacji zmiany statusu pracowniczego lub studenckiego danego członka Komisji jego mandat 
wygasa automatycznie; w ww. sytuacji:  

1) w przypadku pracowników WFiNS Rada Dziekańska uzupełnia skład Komisji na wniosek 
Dziekana lub Prodziekana ds. kształcenia;  

2) w przypadku Studentów WFiNS – Samorząd Studencki Wydziału dokonuje wyborów 
uzupełniających. 

II. Skład komisji 

§5.  

1. Komisja działa w następującym składzie: 

1) Prodziekan ds. Kształcenia WFiNS – Przewodniczący Komisji. 

2) Delegowani przez Dyrektorów Instytutów pełnomocnicy, po jednym z każdego instytutu. 

3) 2 Przedstawicieli Studentów Wydziału wskazanych przez Samorząd Studencki, 

4) Przedstawiciel dziekanatu. 

2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - inne zaproszone przez 
Przewodniczącego Komisji, bądź delegowane przez Dyrektorów instytutów osoby. 

 

III. Kompetencje i zadania Komisji ds. Jakości Kształcenia WFiNS 

§6.  

Do kompetencji Komisji należą: 
1) koordynowanie hospitacji wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych na WFiNS.  
2) Arkusze hospitacji zajęć hospitowanych na WFiNS wypełniane są według wzoru 

obowiązującego w Uniwersytecie. 
3) Zgłaszanie do Rady Dziekańskiej i Dziekana problemów dotyczących pracy dydaktycznej na 

Wydziale, w szczególności odnoszących się do programów studiów, sylabusów, indywidualnych 
spraw pracowniczych związanych z jakością kształcenia. 

4) Inicjowanie działań, mających na celu doskonalenie organizacji procesu kształcenia na WFiNS.  

5) Opiniowanie programów kształcenia dla poszczególnych kierunków prowadzonych na WFiNS. 
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6) Opiniowanie pracy opiekunów praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków. 

§7.  

W związku z wykonywaniem kompetencji, o której mowa w §6 pkt 1 Komisja wyznacza harmonogram 
hospitacji oraz osoby hospitujące dane zajęcia dydaktyczne na wniosek Przewodniczącego Komisji 
w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu. 

§8.  

Komisja sporządza bieżące sprawozdania ze swojej działalności i przedstawia je Radzie Dziekańskiej. 
§9.  

Komisja opracowuje roczny raport ds. jakości kształcenia na WFiNS przekazywany Dziekanowi WFiNS, 
raport uwzględnia m.in. informacje o losach absolwentów oraz informacje o współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

IV. Posiedzenia komisji 

§10.  

Komisja pracuje podczas posiedzeń, które odbywają się nie rzadziej niż raz w ciągu semestru.  

§11.  

Terminy posiedzeń wyznacza Przewodniczący Komisji. 


