
DECYZJA
REKTORA.KOM E N DANTA AKADEMI I MARYNARKI WOJ E NN EJ

rtr 5.ł.' z dnia .$ ?' Hi li1ł ...." ' 2012 r.

w sprawie: utworzenia w Akademii Marynarki Wojennej uczelnianego systemu
zapewnienia jakości kształcenia.

Na podstawie ań. 66 ust' 2 pkt. 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r'

szkolnictwiewyŻszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z dn' 30 sierpnia 2005 r.

- Prawo o

z pożn' zm.)

oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 29 września

2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz'U.2011

nr 207 poz. 1232) postanawia się, co następuje:

s1
'1. W celu osiągnięcia w Akademii Marynarki Wojennej wysokiej jakoŚci kształcenia,
wprowadza Się Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK),
stanowiący integralną część Systemu Zarządzania Jakością AMW. USZJK jest
narzędziem realizaĄi strategii AMW w zakresie zapewnienia jakosci kształcenia.
USZJK opiera się na wspólnym dązeniu przez środowisko akademickie do osiągania
najwyŻszej jakosci zajęć dydaktycznych, powiązanej z wysokimi standardami badań
naukowych' USZJK to system załoŻeń, celów, narzędzi i procedur związanych
z projektowaniem, realizacją' oceną i doskonaleniem procesu kształcenia.
2. Zasadniczym celem USZJK jest zapewnienie kształcenia na najwyzszym
poziomie, w szczególności poprzez:

a. stymulowanie ciągłego doskonalenia jakoŚci kształcenia w AMW;
b. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry

i naukowej;
c' podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentow;

dydaktycznej

d. stałe monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia oraz podejmowanie
działan doskona lących proces kształcen ia.

3. Efektem działania USZJK ma byÓ w szczególnoŚci:
a. ciągłe doskonalenie jakoŚci kształcenia przez systematyczną ocenę, analizę

i modyfikację procesu dydaktycznego;
b. podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz powiązanie działalności

dydaktycznej ze sferą badań;
c. dostarczenie interesarjuszom wiarygodnych i kompletnych informacji

na temat programow kształcenia, kwalifikacji zdobywanych przez absolwentów
oraz jakości kształcen ia;

d' zwiększenie konkurencyjności i przejrzystości ofeńy edukacyjnej Akademii
oraz Wyposazenie absolwentów w kwalifikacje poządane na rynku pracy;

e. uzyskiwanie akredytacji krajowej i międzynarodowej.
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4' Działania USZJK obejmują w szczególności:
a' analizę zasad rekrutacj i i kształce n ia stu de ntow/d okto ra ntÓw;

b. ocenę procesu kształcenia ijego organizację oraz obsługę, w tym warunki
p rowadze nia zajęć dyd a ktycznych ;

c. ocenę programów kształcenia, planów studiow oraz analizę efektach

kształcenia;
d. badanie mobilności studentow/doktorantów i pracowników;
e' ocenę systemu premiowania wyroŻniających Się nauczycieli akademickich

i pracowników obsługujących proces dydaktyczny oraz

stud e ntow/d okto ra ntów;
f. ocenę warunków socjalno-bytowych studentów/doktorantow W tym mozliwosci

uzyskiwania stYPendium ;

g' sprawdzan ie jakości obsług i ad m inistracyj nej studentów/doktorantów;
ń. badanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie

przygotowania absolwentów do pracy zawodowej;
i. przegtąa aktow prawnych regulujących proces kształcenia oraz Sprawy

socjalne studentow/doktorantów.
5. lstotnym elementem USZJK Są badania prowadzone W formie ankiet

ewaluacyjnych, wydziałowych i kierunkowych wśrod:

a. studentów/doktorantow i absolwentów poszczególnych form studiow;

b. nauczycieli akademickich;
c. pracodawców;
d. pracownikow obsługujących proces kształcenia.

6. Badania ankietowe prowadzone Są z poszanowaniem zasad etyki i metodologii

badań społecznych, a w szczególności. dobrowolności, anonimowości, poufności

oraz jawności wyników'

s2
1. W Akademii tworzy się następujące zespoĘ ds. jakości kształcenia:

a. Uczelniany zespoł Rektorski ds' Jakości Kształcenia, zwany dalej

Uczelnianym Zespołem, który powołuje rektor - komendant;
b' Wydziałowe Zespoły ds. JakoŚci Kształcenia, zwane dalej Zespołami

Wydzi ałowym i, które powołuj ą dziekan i wydzi ałów.

2. Zespóh1 wymiónione w pkt 1, zostaną utworzone w terminie 14 dni od wejścia

w zycie niniejszej decY4i.
s3

1. Uczelniany Zespół tworzy _ Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Komisja

ds. oceny Jakości Kształcenia.
2. W skład Uczelnianego Zespołu wchodzą:

a. Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia (szef oddziału Kształcenia);

b. pięciu nauczycieli akademickich reprezentujących roŻne dziedziny
'i 

óyscypliny nauki, w tym co najmniej dwÓch posiadających stopień naukowy

dolitora habilitowanego - powołanych przez prorektora ds. dydaktycznych;

c. Przewodniczący senackiej Komisji ds. Kształcenia;
d' Pełnomocnik rektora-komendanta ds. studentów;

e. Pełnomocnik rektora-komendanta ds. STCW;
f' Pełnomocnik rektora-komendanta ds. SZJ;
g. Uczelniany koordynator ds. Systemu ECTS;
h. Uczelniany koordynator ds. Ankiet;
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i. przedstawiciel studentów, wskazany przez Samorząd Studentów AMW,
j' inne osoby w tym spośród interesariuszy zewnętrznych, wskazane przez

rektora-komendanta.
3. Do zadan Uczelnianego Zespołu naleŻy:

a. opracowanie strategii zapewnienia jakoŚci kształcenia;
b. określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia;
c. opracowanie prawnej, merytorycznĄ i technicznej dokumentacji Uczelnianego

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
d' przedstawianie rektorowi-komendantowi propozycji działan mających na celu

doskonalenie procesu kształcen ia;
e. wsparcie dla działań Wydziałowych Komisji;
f. ciągłe doskonalenie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia'

4' obsługę administracyjno-biurową Uczelnianego Zespołu zapewnia oddział
Kształcenia - Biuro ds. JakoŚci Kształcenia.
5. Dokumenty, wzorY formularzy i sprawozdań udostępniane są W wersji
elektronicznej na stronie internetowej Akademii:
http:iiwww.amw.qdynia.pl/title,Jakosc Ksztalcenia,pid.1739,mid.1 .html

s4
1. Wydziałowy Zespoł tworzy - Komisja ds. JakoŚci Kształcenia oraz Komisja
ds. oceny JakoŚci Kształcenia.
2. W skład Zespołu Wydziałowego wchodzi:

a. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia - powoływany przez dziekana
wydziału;

b. po jednym adiunkcie na kazdym kierunku stuidow, zatrudnionym na wydziale
_ powołany przez dziekana wydziału;

c. po jednym pracowniku posiadającym stopień naukowy doktora
habilitowanego, na kazdym kierunku stuidów, zatrudnionym na wydziale _
powołany przez dziekana wydziału;

d. przedstawiciel studentÓw wskazany przez Prezydium Samorządu
Studenckiego AMW;

e. inne osoby w tym spośród interesariuszy zewnętrznych, wskazane przez
dziekana wydziału.

3. Dziekan moze zwiększyć liczbę członków Zespołu Wydziałowego'
4. lnformację o składzie Zespołu Wydziałowego dziekan przekazuje do oddziału
Kształcenia w terminie 14 dni.

s5
1 . Do zadan Zespołu Wydziałowego nalezy W Szczególności:

a. wdrazanie na wydziale procedur słuzących zapewnieniu i doskonaleniu jakości
kształcenia;

b. sporządzanie, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu sprawozdania
z oceny własnej, stanowiącej wynik ewaluacji kształcenia W jednostce
i przedstawianie dziekanowi wydziału i Uczelnianemu Zespołowi;
opracowanie planów i harmonogramów działan naprawczych;
inicjowanie działan projakościowych związanych ze specyfiką działalności
dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie
jej Uczelnianemu Zespołowi;

c.
d.
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e. inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury
jakości kształcenia w środowisku akademickim'

s6
Decy4awchodzi w zycie z dniem podpisania'
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