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Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia 
 
 
 
podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 
 
 
 
 
 
Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: 
 

1. Pełnomocnicy  ds. Jakości Kształcenia (w skali Uczelni i 
poszczególnych Wydziałów) 

2. Ankiety studenckie, oceniające pracowników dydaktycznych, 
według wzoru przyjętego w uchwale Senatu – przynajmniej dwa 
razy w okresie oceny pracownika 

3. Hospitacje zajęć przynajmniej jeden raz w okresie oceny 
pracownika – zakres i tryb określa Dziekan  

4. Specjalne posiedzenia Rady Wydziału (raz w roku akademickim, 
nie późnie niż do końca maja) poświęcone zagadnieniom jakości 
kształcenia  

 



Podmioty Wydziałowe, zajmujące się zagadnieniami dydaktyki 
w kontekście zapewnienia Jakości Kształcenia 
 
 
Dziekan  
Rada Wydziału 
Komisja Dydaktyczna Rady Wydziału 
 
 
Prodziekan ds. Kształcenia 
Prodziekan ds. Studenckich 
Opiekunowie specjalności,  realizowanych w ramach  
kierunków studiów Wydziału 
 
Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 
Pełnomocnik ds. Ankietyzacji 
Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału 
Pełnomocnik ds. Wymiany Studenckiej 
Kierownik Zespołu Obsługi Dydaktyki 
 
Opiekunowie Kół Naukowych  
 
Kierownik Dziekanatu 
Wydziałowy Samorząd Studencki 

 



Objaśnienia: 
 
 
wskaźniki liczbowe w ocenie jakości infrastruktury dydaktycznej: 
 

• liczba studentów danego kierunku przypadających na jednego samodzielnego 
pracownika naukowo-dydaktycznego 

• procent wykładów (w obrębie kierunku) prowadzonych przez pracowników 
samodzielnych 

• liczebność grup studenckich w grupach zajęć obowiązkowych (ćwiczenia 
rachunkowe i laboratoryjne, seminaria) 

• powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych na jednego studenta 
• wyposażenie sal w środki audiowizualne (rzutniki pisma, rzutniki 

komputerowe, Internet) 
• procent stanowisk komputerowych dostępnych dla studentów poza godzinami 

zajęć 
• procent powierzchni dydaktycznej objętej bezprzewodowym dostępem do 

Internetu 
• wskaźniki finansowe 

 
 
wskaźniki liczbowe w ocenie jakości infrastruktury merytorycznej dydaktyki 
 

• procent (także lista) przedmiotów realizowanych na zajęciach, wspieranych 
przez podręczniki i skrypty akademickie opracowane przez pracowników 
Wydziału 

• procent (także lista) przedmiotów realizowanych na zajęciach, wspieranych 
przez materiały opracowane przez pracowników Wydziału i zamieszczone w 
Internecie 

• liczba wykładowców z innych uczelni i placówek naukowych (krajowych i 
zagranicznych), biorących udział w procesie dydaktycznym Wydziału 

 
wskaźniki liczbowe w ocenie jakości organizacji dydaktyki i obsługi studentów 
 
 

• liczba pracowników dziekanatu załatwiających sprawy dydaktyczne 
studentów, przypadających na jednego studenta 

• średni czas oczekiwania studenta na załatwienie typowej sprawy związanej z 
dydaktyką  

• liczba godzin (w tygodniu) otwarcia dziekanatu 
• procent spraw, które mogą studenci załatwiać za pośrednictwem Internetu 

 



 

Zadanie Podzadanie Podmioty odpowiedzialne 
za realizację 

Realizacja Dokumentacja wyników 

 
Prodziekan ds. kształcenia 1a. Weryfikacja zgodności  

   programów kształcenia ze  
   standardami MNiSzW 
  (studia 1. i 2. stopnia).  
  Kontakt z MNiSzW i RGSzW 
  w wypadku potrzeby wprowadzania  

1. Standardy 
       akademickie: 
       monitoring,  
       zgodność,  
       współudział  
      w tworzeniu 

 
   

  zmian standardów.  

Opiekunowie specjalności 
Komisja Kształcenia RW 

Ocena aktualnych programów 
w kontekście obowiązujących 
standardów; weryfikacja – 
jakościowa i ilościowa  – 
obecności obowiązujących 
treści. 

Ocena w roku 2008-9 w 
związku z odnawianiem 
posiadanych akredytacji. 
Dyskusja i akredytacja 
wewnętrzna  nowych 
przedmiotów. 
 

 1b. Weryfikacja programów  
     kształcenia w kontekście  
    programów  uczelni krajowych   
    i zagranicznych 

Prodziekan ds. kształcenia 
Opiekunowie specjalności 

Wymiana doświadczeń 
dydaktycznych z innymi 
uczelniami ( np. forum 
dziekanów wydziałów fizyki). 

Uwagi (memoranda)  do 
wykorzystania w 
ewentualnych zmianach 
istniejących programów. 

 1c. Harmonizacja programów   
     różnych kierunków   
     realizowanych na Wydziale 

Prodziekan ds. kształcenia 
Prodziekan ds. studenckich 
Komisja Kształcenia RW 

Analiza istniejących siatek 
zajęć pod kątem ich 
optymalizacji w ramach 
Wydziału. 

Adjustacja  istniejących 
siatek zajęć. 

 1d. Dobór kadry nauczycieli  
     akademickich 

Prodziekan ds. kształcenia 
Prodziekan ds. studenckich 
Komisja Kształcenia RW 

Ocena kompetencji 
nauczycieli akademickich 
przed (i bezpośrednio po) 
powierzeniem im nowych 
zajęć.  

Opracowanie przez 
Prowadzących aktualnych 
sylabusów zajęć; ich 
aktualizacja, przynajmniej 
raz na 3 lata. 

 1e. Ocena zaangażowania kadry  Opiekunowie specjalności 
      nauczycielskiej Wydziału Dziekan Wydziału 

Prodziekan ds. kształcenia 

Wykaz inicjatyw 
dydaktycznych: nowe 
wykłady, materiały do nauki. 
Udział w programach 
dydaktycznych – krajowych i 
międzynarodowych. 

Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia. 
Nagrody za działalność 
dydaktyczną. 



Zadanie Podzadanie 

 
 

Podmioty odpowiedzialne 
za realizację 

Realizacja Dokumentacja wyników 

 
2. Ocena procesu    
   nauczania 

2a. Ocena kompletności i   
     przejrzystości dokumentacji 

Prodziekan ds. kształcenia 
Prodziekan ds. studenckich 
 

Ocena według punktów 1-8 
par.4 Uchwały 19/2007 
Senatu AGH 

Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia. 

 2b. Ocena jakości  
     poszczególnych zajęć   
     dydaktycznych 

Prodziekan ds. kształcenia 
Opiekunowie specjalności 
Pełnomocnik Dziekana ds 
Ankietyzacji 

Ankiety studenckie oparte na 
systemie SODAS; uwagi 
zgłaszane za pośrednictwem 
Wydziałowego Samorządu 
Studenckiego 

Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia. 

 2c.  Ocena sprawności procesu  
     kształcenia 

Prodziekan ds. kształcenia 
Prodziekan ds. studenckich 
 

Analiza terminowości 
kończenia studiów. 

Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia. 

 2d. Ocena postępów i aktywności  
    studentów 

Prodziekan ds. studenckich 
Wydziałowy Samorząd 
Studencki 

Liczba aktywnych kół 
naukowych; wykaz sesji 
naukowych krajowych i 
zagranicznych i wyjazdów 
szkoleniowych grup 
studenckich. 

Materiały z sesji; raporty z 
wyjazdów naukowych 
studentów. 
Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia. 

2e.Ocena mobilności studentów  
    i  kadry nauczycielskiej 

Dziekan Wydziału 
Prodziekan ds. kształcenia 
Pełnomocnik ds. Wymiany 
Studenckiej 

Wykaz studentów wy- i 
przyjeżdżających w ramach 
wymiany; obecność na 
Wydziale nauczycieli z 
zagranicznych ośrodków. 
Liczba studentów studiujących
drugi fakultet. 

 

 

Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia.  



Zadanie Podzadanie Podmioty odpowiedzialne 
za realizację 

 
 

Realizacja Dokumentacja wyników 

 
3. Ocena procesu    3a. Infrastruktura techniczna 

  Dydaktyki wydziałowej 
Prodziekan ds. studenckich, 
Dyrektor Administracyjny 
Wydziału, Kier. Zespołu 
Obsługi Dydaktyki, 
Dziekanat 
 

Wskaźniki liczbowe jakości i 
warunków kształcenia. 
Opinia i sugestie 
Wydziałowego Samorządu 
Studenckiego 

Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia. nauczania 

 

Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia.  3b. Infrastruktura merytoryczna 

  Dydaktyki wydziałowej 
Prodziekan ds. kształcenia 
Prodziekan ds. studenckich 
 

Wskaźniki jakości kształcenia. 
Wykazy nowych książek, 
skryptów. Wykazy nowych 
laboratoriów i tematyka 
ćwiczeń w nich realizowanych. 

Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia. 

3c. Organizacja dydaktyki Prodziekan ds. kształcenia Wskaźniki jakości obsługi 
studentów przez Dziekanat; 
poziom komputeryzacji (dostęp 
w Internecie do planów zajęć, 
grafiku godzin konsultacji 
nauczycieli) 

 Prodziekan ds. studenckich 
 

4 . Ocena dostępności Wydziałowy Raport o 
Jakości Kształcenia. 

Informacja o promocji 
Wydziału (Dni/Festiwal Nauki, 
Jarmark  

 Prodziekan ds. kształcenia 
  informacji na temat Prodziekan ds. studenckich 
  kształcenia Pełnomocnik ds. Promocji 

Wydziału Fizyczny); publikacje i 
ogłoszenia w prasie;   
strony Internetowe Wydziału 
poświęcone dydaktyce 


