
 
 
 

 
 
 

Uchwała Nr 37 /2014/VII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 2 października 2014 r. 
 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie  

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  
w Politechnice Lubelskiej 

 
 

  Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),  
§ 9 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów  
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445,  
z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 pkt 18 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat  
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 
 

 W Uchwale Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia  
29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia, zmienionej Uchwałą Nr 56/2013/VIII Senatu Politechniki 
Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,1. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na społeczność akademicką 

wynikającymi z postanowień Deklaracji Bolońskiej oraz ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, w trosce o stałe podnoszenie jakości 
kształcenia, pogłębianie współpracy krajowej i międzynarodowej oraz 
umacnianie pozycji Politechniki Lubelskiej w obszarze szkolnictwa 
wyższego wprowadza się Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 
Kształcenia.”; 

2) w § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,2)  aktualizację i doskonalenie szczegółów programowych 

modułów/przedmiotów, zwłaszcza w aspekcie możliwości osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia,”; 

 



3) w § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,2)  przeprowadzanie ocen okresowych nauczycieli akademickich,  

w których brane są pod uwagę zaangażowanie i osiągnięcia: naukowe, 
dydaktyczne i organizacyjne;”; 

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,3.  Działania na rzecz rozwoju i doskonalenia jakości kadry prowadzone 

są z wykorzystaniem systemu ankietyzacji, której wyniki uwzględnia 
się w procesie oceny pracowników.”; 

5) w § 10 ust. 2 dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu: 
„6)  Kierownik Działu Nauczania i Toku Studiów.”; 

6) w § 10 ust. 4 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„4)  formułowanie wytycznych i zaleceń dotyczących działań na rzecz 

poprawy jakości kształcenia.”; 

7) w § 10 ust. 4 pkt 6 ppkt c) otrzymuje następujące brzmienie: 
„c)  wyników oceny przeprowadzonej przez zewnętrzne instytucje;”; 

8) w § 11 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1)  bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia;”; 

9) w § 11 ust. 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„4)  przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  
i przedłożenie go do zaopiniowania Uczelnianej Radzie ds. Jakości 
Kształcenia, a po zaopiniowaniu – przekazanie Rektorowi Politechniki 
Lubelskiej.”; 

10) w § 12 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: 
„2a. Rada wydziału może rozszerzyć skład wydziałowej komisji ds. jakości 

kształcenia o inne osoby. W przypadku, gdy rodzić to będzie skutki 
finansowe dla wydziału/Uczelni, decyzja o rozszerzeniu składu rady 
wymaga uzgodnienia z dziekanem/Rektorem.”; 

11) w § 12 ust. 5 pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie: 
„11) inicjowanie działań naprawczych związanych z podnoszeniem jakości 

kształcenia.”; 

12) w § 12 ust. 5 skreśla się pkt 12; 

 

 



13) w § 13 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1)  bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia w podstawowej jednostce 
organizacyjnej;”; 

14) w § 13 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: 
„6) przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w wydziale  
i przedłożenie go do zatwierdzenia wydziałowej komisji ds. jakości 
kształcenia, a po zatwierdzeniu – przekazanie kierownikowi jednostki 
organizacyjnej oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.”; 

15) w § 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2.  Rady wydziałów, przynajmniej raz w roku akademickim, poświęcają 

jedno ze swoich posiedzeń głównie zagadnieniom doskonalenia jakości 
kształcenia na wydziałach, wykorzystując w tym zakresie informacje 
zawarte w raporcie rocznym z oceny funkcjonowania Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, przygotowanym przez 
pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia.”; 

16) w § 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Na koniec roku akademickiego dziekan, po zasięgnięciu opinii 

 nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego 
 określonego kierunku studiów (rady programowej kierunku/zespołu 
 oceniającego), przedkłada radzie wydziału ocenę osiągniętych efektów 
 kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu 
 kształcenia.”; 

17) w § 15 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„4.  Protokół z posiedzenia rady wydziału dotyczącego jakości kształcenia 

powinien być przekazany Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości 
Kształcenia w terminie do dnia 31 października.”. 

18) w § 17 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2)  procedury służące zapewnianiu jakości kształcenia oraz doskonaleniu 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wraz  
z niezbędnymi dokumentami,”. 

19) Załącznik do Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

 
 
 
 
 



Schemat organizacyjny 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

w Politechnice Lubelskiej 

 

§ 2. 

 Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają 
zmianom. 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

                       Przewodniczący    
Senatu Politechniki Lubelskiej 
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