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Zalecenie nr 4/2014 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 

dotyczące: publikacji na stronach internetowych wydziałów informacji na temat 

jakości kształcenia. 

 

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 9 zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 

2013 roku Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia odpowiada za ustalenie zakresu 

i zasad publikacji informacji na temat procesu kształcenia.  

 

W związku z powyższym zaleca się wprowadzenie nowej pozycji w menu głównej 

strony wydziału o nazwie "Jakość kształcenia". Link powiązany z tą pozycją menu 

powinien prowadzić do strony lub zbioru stron zawierających co najmniej poniższe 

informacje: 

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości 

Kształcenia, 

b) imię i nazwisko przedstawiciela wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości 

Kształcenia, 

c) imię i nazwisko przedstawiciela wydziału w Senackiej Komisji ds. Kształcenia 

i Spraw Studenckich, 

d) skład osobowy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 

e) skład osobowy Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego, 

f) krótką informację, jakimi zadaniami Zespoły zajmowały się w ciągu 

ostatniego roku, 

g) informację o posiadanych przez wydział akredytacjach wraz z datą do kiedy 

akredytacja obowiązuje, 

h) osiągnięcia wydziału w zakresie dydaktyki, co najmniej na poziomie ponad 

uczelnianym (nagrody dydaktyczne, pozycje w rankingach dydaktycznych, 

osiągnięcia dydaktyczne pracowników i studentów itp.), 

i) informacje dotyczące wyników ankietyzacji zgodne z §15 ust. 5 oraz §16 

zarządzenia Nr 23/2013 Rektora AGH z dnia 27 maja 2013 roku 

(z pominięciem wyników ankiet dotyczących oceny programu kształcenia dla 

przedmiotu/modułu), 

j) informacje dotyczące wyników ankietyzacji doktorantów zgodne z §9 

zarządzenia Nr 50/2013 Rektora AGH z dnia 14 listopada 2013 roku. 

 

Ponadto władze wydziału lub Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia mogą 

zdecydować o publikowaniu innych informacji. 
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