
Załqcznik nr 1do Uchwały Nr 54/2016-2017
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

UM w Lublinie z dnia 20 września 2016r.

Regulamin
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a. Dziekan - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu;

b. Komisja - Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

c. Regulamin - Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk

o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

d. Statut UM - Statut Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Załącznik do Obwieszczenia Nr

7/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 3października 2016 roku);

e. Ustawa - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012

poz. 572 z późno zm.);

f. Uczelnia - Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

g. Wydział - Wydział Nauk o Zdrowiu.

§2
1. Komisja stanowi integralną część Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia Uczelni.

2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Dziekana Wydziału w zakresie zapewnienia

i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia.

§3
Komisja działa na podstawie:

a. zapisów niniejszego Regulaminu;

b. Ustawy;

C. Statutu UM;

d. Uchwały Nr XXX/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 grudnia 2012

roku w sprawie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Medycznym w Lublinie;

e. Zarządzenia Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 15 marca 2013
roku w sprawie szczegółowych zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz

Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.

§4

Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Komisji sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości

Kształcenia.

§5

Do zadań Komisji należy:

a. realizacja wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;

b. wdrażanie obowiązujących w Uczelni procedur służących budowaniu wysokiej jakości

kształcenia;
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c. opracowywanie i wdrażanie procedur służących budowaniu wysokiej jakości kształcenia na

Wydziale;

d. przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości

kształcenia na Wydziale, w tym propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia wszystkich

poziomów kształcenia prowadzonych na Wydziale;

e. stałe monitorowanie procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów poprzez:

• analizę i okresowe przeglądy programów kształcenia, w tym programów praktyk

zawodowych;

• wspieranie Rad Programowych w doskonaleniu programów kształcenia i opracowywaniu

nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa

Wyższego oraz standardami kształcenia dla kierunków regulowanych;

• zapewnienie udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w określaniu i ocenie efektów

kształcenia we współpracy z koordynatorem kierunku studiów;

• monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów

(ECTS);

• analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem kształcenia oraz

zakładanymi efektami kształcenia we współpracy z Radami Programowymi oraz Komisją

ds. Weryfikacji Planów i Programów Studiów;

• analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia

osiąganych przez studenta we współpracy z Radami Programowymi oraz Komisją ds.

Weryfikacji Planów i Programów Studiów;

• ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu) i oceny prowadzącego, przez studentów,
doktorantów i uczestników studiów podyplomowych;

• zasady i procedury dyplomowania, w tym stosowanie systemu antyplagiatowego;

• monitorowanie mobilności studentów i doktorantów.

f. zapewnienie jakości kadry dydaktycznej poprzez omawianie wyników badań ankietowych

i hospitacji zajęć dydaktycznych na Radzie Wydziału, a także wykorzystywanie ich w okresowej

ocenie.

§6

1. Obowiązkiem Komisji jest ponadto, przedstawianie Radzie Wydziału oraz Pełnomocnikowi Rektora

ds. Jakości Kształcenia corocznych sprawozdań z dokonywanych przez Komisję działań.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. l, Komisja przygotowuje najpóźniej do 30 września danego

roku akademickiego.

§7

1. Członków Komisji, na wniosek Dziekana, powołuje Rektor.

2. Kadencja Komisji trwa cztery lata (okres kadencji władz Uczelni/Wydziału) i rozpoczyna się od

dnia 01 października danego roku akademickiego.

§8

W skład Komisji wchodzą:

a. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia - jako przewodniczący;

b. nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez Dziekana;

c. 2 studentów wskazanych przez Samorząd Studentów;

d. 1 doktorant wskazany przez Samorząd Doktorantów;

e. kierownik Dziekanatu lub pracownik przez niego wskazany.
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§9

1. Członek Komisji ma obowiązek zaangażować się w pełni, w realizację zadań Komisji.

2. Obowiązkiem członków Komisji jest promowanie działań projakościowych i edukowanie

społeczności akademickiej w zakresie budowania wysokiej kultury jakości kształcenia.

3. Na wniosek przewodniczącego, członek Komisji niewywiązujący się z powierzonych mu zadań,

może zostać odwołany przez Dziekana.

4. W miejsce odwołanego członka Komisji Rektor powołuje nowego członka.

§ 10
Do zadań przewodniczącego Komisji należy:

a. reprezentowanie Komisji wobec władz Uczelni/Wydziału;

b. kierowanie pracami Komisji;

c. dokonywanie przydziału zadań poszczególnym członkom Komisji;

d. możliwość powoływania zespołów roboczych spośród członków Komisji do zadań
szczególnych;

e. monitorowanie wdrażania przyjętych procedur i działań zmierzających do poprawy jakości

kształcenia na Wydziale;

f. przedstawianie Dziekanowi i Radzie Wydziału opinii Komisji w sprawach przez nią

rozpatrywanych, jeśli zachodzi taka konieczność;

g. zwoływanie posiedzenia Komisji, ustalanie terminu, miejsca oraz porządku obrad;

h. przewodniczenie obradom Komisji;

i. stosowanie oraz nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu przez wszystkich członków Komisji;

j. nadzór nad dokumentacją związaną z pracami Komisji;

§11
Posiedzenia Komisji zwoływane są co najmniej raz na kwartał lub stosownie do potrzeb:

a. z inicjatywy przewodniczącego;

b. na wniosek Dziekana;

c. co najmniej 1/3 członków Komisji.

§ 12
1. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy.

2. Członek Komisji nieobecny na danym posiedzeniu nie ma prawa kwestionować podjętych decyzji

i ustaleń.

§13

1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji powinno zostać przekazane członkom Komisji

co najmniej 7 dni przed planowanym jego terminem.

2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.

3. Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym.

4. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków zarządza głosowanie tajne.

5. W przypadku spraw spornych Komisja przedstawia Radzie Wydziału również wniosek mniejszości.

6. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół zatwierdzany na kolejnym jej posiedzeniu po

wcześniejszej akceptacji przez przewodniczącego Komisji.

7. Protokół posiedzenia sporządza sekretarz Komisji.

§ 14
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1. W celu realizacji zadań członkowie Komisji mają prawo dostępu do odpowiednich materiałów,

znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Wydziału.

2. Materiały są udostępniane na wniosek przewodniczącego Komisji lub Dziekana.

§ 15
Dokumentacja związana z procesem jakości kształcenia na Wydziale, w tym szczegółowe raporty ocen

nauczycieli akademickich i przedmiotów wraz z wykazem komentarzy, znajduje się do wglądu

u przewodniczącego Komisji.

§ 16
1. Dziekan lub przewodniczący Komisji może wystąpić z wnioskiem o włączenie w skład Komisji osób

nie wymienionych w § 8.

2. Osoby niebędące członkami Komisji, w tym interesariusze zewnętrzni, mogą za zgodą

Przewodniczącego Komisji uczestniczyć w jej posiedzeniach, z głosem doradczym.

§ 17
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dziekanat Wydziału.

§ 18
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Wydziału.

2. Zmian w Regulaminie dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest

Komisja.

PRODZIEKAN
Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet

Dr hab. n. o zd .
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