Zarządzenie Nr 186/2020
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 7 października 2020 roku
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku
zarządzam, co następuje:
§1
1.
2.

Powołuje się Komisję Rektorską ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 2024.
Do zadań Komisji należeć będzie:
1) planowanie działań celem dostosowania wewnętrznych dokumentów Uczelni dotyczących
zapewnienia jakości kształcenia do aktualnych wymogów prawnych;
2) opracowywanie wniosków i propozycji działań umożliwiających realizację celów zgodnych
z Polityką Jakości oraz Misji i Strategii Uczelni;
3) opracowanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją procedur związanych z jakością
kształcenia w Uczelni;
4) opracowywanie oraz aktualizacja wzorów dokumentów dotyczących oceny jakości kształcenia
w Uczelni (ankiet, protokołów hospitacji, rocznego raportu samooceny jednostek Uczelni
dotyczących jakości kształcenia i in.);
5) monitorowanie poszczególnych obszarów działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia (USZJK);
6) analiza rocznych raportów samooceny jednostek Uczelni dotyczących jakości kształcenia;
7) przygotowywanie rocznego raportu samooceny dotyczącego funkcjonowania USZJK, wraz z
pozycją działań doskonalących;
8) przekazywanie Komisjom ds. Jakości Kształcenia w poszczególnych jednostkach Uczelni
rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia;
9) opracowywanie sprawozdania z zakresu realizacji celów i zadań Rektorskiej Komisji
ds. Jakości Kształcenia;
10) upowszechnianie dobrych praktyk i promowanie inicjatyw projakościowych wśród
społeczności akademickiej;
11) współpraca z innymi ośrodkami akademickimi krajowymi i zagranicznymi w zakresie
doskonalenia jakości kształcenia;
12) analiza informacji pozyskanych od otoczenia społeczno-gospodarczego o programach
studiów i jakości kształcenia w Uczelni, w odniesieniu do wymagań rynku;
13) opiniowanie adekwatności publicznego dostępu do informacji w odniesieniu do różnych grup
interesariuszy.
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§2
1. Członków Komisji powołuje Rektor.
2. Informacja na temat składu osobowego Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia dostępna
jest w Biurze Rektora.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 7 października 2020 roku
Rektor
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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