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Zarządzenie Nr 84/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 9 lipca 2013 r. 

 

 

w sprawie:  powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), 45 ust. 2 pkt 3  Statutu AWF w 

Warszawie, a także § 5 ust. 1 i 5 uchwały nr 71/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie 

określenia polityki jakości, celów uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, 

organizacji i trybu wyboru jednostek odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu 

zapewniania jakości kształcenia oraz określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, 

a także wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania 

jakości kształcenia, powołuję Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia w następującym 

składzie: 

 

1) Prof. nzw dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 

(przewodniczący Komisji), 

2) Dr hab. Michał Lenartowicz – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, 

3) Prof. dr hab. n. med. Krzysztof  Mazurek – Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki,  

4) Doc. dr Elżbieta Olszewska – Kierownik studiów podyplomowych, 

5) Prof. nzw dr hab. Jan Gajewski – Kierownik studiów doktoranckich, 

6) Dr Anna Kęska – WWF,  

7) Dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka – WR, 

8) Dr Ewa Niedzielska – WtiR, 

9) Dr Przemysław Kędra – WWFiS, 

10) Mgr Violetta Perzyńska – Dyrektor Biblioteki Głównej, 

11) Agata Kotas – Przedstawiciel studentów, 

12) Ariel Wojciechowski – Przedstawiciel studentów, 

13) Zuzanna Mazur – Przedstawiciel doktorantów,  

14) Konrad Lasocki –  Przedstawiciel doktorantów,  

15) Mgr inż. Katarzyna Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Jakości Kształcenia. 

 

W posiedzeniach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia mogą uczestniczyć i inne 

osoby niebędące jej członkami zaproszone przez przewodniczącego tej Komisji, o ile 

wymagają tego określone zadania. 

§ 2 

 

1.  Do obowiązków Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy: 

 

1) Opracowanie corocznego harmonogramu działań związanych z nadzorem i 

koordynacją funkcjonowania i doskonalenia systemu na poziomie ogólnouczelnianym, 

2) opracowanie zasad  związanych z dostępem do informacji na temat uczelnianego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia, na poziomie ogólnouczelnianym, 
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3) monitorowanie realizacji wytycznych w zakresie jakości kształcenia, 

4) monitorowanie realizacji procedur ogólnouczelnianych, 

5) monitorowanie funkcjonowania systemu ankietyzacji i sprawozdawczości, 

6) rekomendowanie zmian doskonalących system ankietyzacji  i sprawozdawczości, 

7) rekomendowanie i opiniowanie zmian doskonalących narzędzia ogólnouczelnianych 

badań ankietowych oraz sprawozdawczości,  

8) inicjowanie organizacji szkoleń, seminariów, spotkań konsultacyjnych oraz innych 

form wspierających i doskonalących proces kształcenia, 

9) informowanie społeczności akademickiej o możliwości uczestniczenia w 

konferencjach, seminariach pozauczelnianych, 

10) analiza sprawozdań z samooceny jednostek w zakresie zapewnienia i oceny jakości 

kształcenia, 

11) analiza i podsumowanie funkcjonowania systemów wydziałowych i  w jednostkach,  

12) analiza i podsumowanie funkcjonowania systemu ankietyzacji i sprawozdawczości, 

13) opracowywanie propozycji działań naprawczych, korygujących i doskonalących / 

zapobiegawczych,  

14) opracowywanie harmonogramu realizacji rekomendacji dotyczących doskonalenia 

jakości kształcenia, 

15) monitorowanie zmian mających wpływ na funkcjonowanie systemu zapewnienia 

jakości kształcenia w AWF, 

16) opracowywanie rejestru zaplanowanych działań korygujących i doskonalących / 

zapobiegawczych  dotyczących jakości kształcenia, 

17) monitorowanie realizacji zaplanowanych działań,  

18) opracowywanie rejestru podjętych działań korygujących i doskonalących 

/zapobiegawczych  dotyczących jakości kształcenia, 

19) współpraca z komisjami senackimi, głównie z senacką Komisją ds. Dydaktyki oraz z 

Zespołem ds. Analiz Jakości Kształcenia, komisjami ds. jakości kształcenia na 

wydziałach lub w jednostkach międzywydziałowych bądź ogólnouczelnianych, a 

także w miarę potrzeb oraz specyfiki zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi 

AWF.  

2.   Inne zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia określa w szczególności § 5 ust. 

2, 3 i 9 uchwały nr  71/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia polityki 

jakości, celów uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu 

wyboru jednostek odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu zapewniania 

jakości kształcenia oraz określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, a także 

wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania 

jakości kształcenia. 

 

§ 3 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Wszelkie zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wymagają 

zmiany niniejszego zarządzenia. 

 

                   Rektor 

 

                                                                         

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


