
Uchwała nr 253/2012 

 
Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r. 

 

w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie 
 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w zw. 

z art. 12 pkt 28 Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie z dnia 28 września 2011 r. z późn. zm., Senat AGH 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w AGH 
Ustala się Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwany dalej 

Systemem. 

§ 2 
Cele Systemu 

Zasadniczym celem Systemu jest rozwój kultury jakości kształcenia oraz 
zapewnienie i doskonalenie standardów w zakresie: 

1) polityki i procedur zapewnienia jakości, 
2) zatwierdzania, monitoringu oraz okresowego przeglądu programów 

kształcenia, w tym planów studiów i programów studiów, a także 

efektów kształcenia, 
3) oceniania studentów, 

4) jakości kadry dydaktycznej, 
5) zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów, 

6) systemów informacyjnych, 
7) publikowania informacji. 

8)  
§ 3 

Polityka i procedury zapewnienia jakości 
W ramach Systemu Uczelnia doskonali politykę oraz związane z nią 

procedury w zakresie jakości, a także standardy oferowanych przez siebie 
programów i efektów kształcenia.  

 
§ 4 

Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd  

programów, a także efektów kształcenia 
W ramach Systemu Uczelnia dysponuje oficjalnymi mechanizmami 

zatwierdzania, okresowego przeglądu oraz monitorowania swoich 

programów, a także efektów kształcenia. 



§ 5 

Ocenianie studentów 
W ramach Systemu Uczelnia zapewnia studentom ocenę osiąganych przez 

nich efektów kształcenia według opublikowanych i konsekwentnie 

stosowanych kryteriów, przepisów i procedur. 
 

§ 6 
Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej 

W ramach Systemu Uczelnia zapewnia metody gwarantujące, że kadra 
prowadząca zajęcia dla studentów dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami 

i kompetencjami.  
 

§ 7 
Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów 

W ramach Systemu Uczelnia zapewnia zasoby wspomagające naukę 
studentów, wystarczające i odpowiednie dla każdego z oferowanych 

programów. 
 

§ 8 

Systemy informacyjne 
W ramach Systemu Uczelnia gromadzi, analizuje i wykorzystuje stosowne 

informacje dotyczące skutecznego zarządzania oferowanymi programami 
kształcenia oraz innymi działaniami. 

 
§ 9 

Publikowanie informacji 
W ramach Systemu Uczelnia w regularnych odstępach czasu publikuje 

aktualne, bezstronne i obiektywne informacje – zarówno w ujęciu 
ilościowym, jak i jakościowym – na temat oferowanych przez siebie 

programów kształcenia, a także efektów kształcenia. 
 

§ 10 
Obowiązki Rektora 

Celem realizacji standardów Systemu, Senat AGH zobowiązuje Rektora do 

opracowania i wprowadzenia w życie strategii na rzecz ciągłej poprawy 
jakości, w szczególności do opracowania i wprowadzenia określonych 

procedur, mechanizmów i instrumentów zapewnienia i doskonalenia 
jakości prowadzonego w Uczelni procesu kształcenia, uwzględniających 

określone funkcje dla studentów oraz innych zainteresowanych stron. 
 

§ 11 
1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Traci moc uchwała nr 19/2007 Senatu AGH z dnia 28 lutego 2007 r. 
w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie wraz ze 
zmianą wprowadzona uchwałą nr 6/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 


