
ZAŁ do UCHWAŁYZAŁ do UCHWAŁYZAŁ do UCHWAŁYZAŁ do UCHWAŁY    nr 1nr 1nr 1nr 17/20137/20137/20137/2013    
Senatu 

Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 
z dnia 10 września 2013 roku 

    
    

w sprawie wprowadw sprawie wprowadw sprawie wprowadw sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Komisji zenia nowego Regulaminu Komisji zenia nowego Regulaminu Komisji zenia nowego Regulaminu Komisji     
ds. Jakości Kształceniads. Jakości Kształceniads. Jakości Kształceniads. Jakości Kształcenia    

 

Sporządził: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki – przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia 

    
Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin działania działania działania działania KomisjiKomisjiKomisjiKomisji    ds. ds. ds. ds. Jakości KształceniaJakości KształceniaJakości KształceniaJakości Kształcenia    

Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w WarszawieWyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w WarszawieWyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w WarszawieWyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie    
 

realizuje postanowienia: 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z 
późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w 
sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. z dnia 30 września 2011 r.), 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia 15 listopada 
2011 r.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2011 r.),  
    

§1 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: 
 
a) Wewnętrzny system zapewniania jakości – oznacza strukturę organizacyjną, 

podział odpowiedzialności, procedury, procesy i zasobu umożliwiające 
wdrożenie zarządzania jakością 

b) Zapewnienie jakości – oznacza wszystkie planowanie i systematyczne działania 
niezbędne do tworzenia właściwego stopnia zaufania co do tego, że proces 
kształcenia spełnia ustalone wymagania jakościowe 

c) PRZEWODNIK PO WEWNETRZNYM SYTEMIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – opis 
wdrożonego wewnętrznego systemu jakości kształcenia w Wyższej Szkole 
Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. 

 
 

§ 2 
 

Członkami Komisji ds. Jakości Kształcenia są nauczyciele akademicy stanowiący kadrę 
jednostek organizacyjnych uczelni, tj. Wydziałów i kierownicy tychże jednostek.  
  

§ 3 
 

Członków Komisji powołuje JM Rektor na podstawie aktów powołania na okres 
czterech lat tj. od 1 października do 30 września roku, w którym kończy się czteroletnia 
kadencja. 

§ 4 
 

W skład Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzi: 
a) rektor – przewodniczący Komisji, 
b) pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia 
c) kierownicy jednostek organizacyjnych – Wydziałów, 
d) 4-6 nauczycieli akademickich z jednostek organizacyjnych WSIiZ, w tym co 

najmniej czterech posiadających stopień naukowy doktora lub doktora 
habilitowanego, 

e) 1-3 nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra posiadających 
doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z 



ZAŁ do UCHWAŁYZAŁ do UCHWAŁYZAŁ do UCHWAŁYZAŁ do UCHWAŁY    nr 1nr 1nr 1nr 17/20137/20137/20137/2013    
Senatu 

Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 
z dnia 10 września 2013 roku 

    
    

w sprawie wprowadw sprawie wprowadw sprawie wprowadw sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Komisji zenia nowego Regulaminu Komisji zenia nowego Regulaminu Komisji zenia nowego Regulaminu Komisji     
ds. Jakości Kształceniads. Jakości Kształceniads. Jakości Kształceniads. Jakości Kształcenia    

 

Sporządził: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki – przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia 

umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla 
Wydziału/kierunku; 

f) kierownik dziekanatu, bądź specjalista ds. studenckich, specjalista ds. 
administracyjnych sprawujący jednocześnie nadzór nad obsługą 
administracyjno – biurową Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 
§ 5 

 
1. Komisja ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia,  

 doskonalenia, monitorowania, oraz ewaluacji jakości kształcenia w WSIiZ.  
2.  W celu realizacji działań wskazanych w § 5, ust. 1 Komisja ds. Jakości Kształcenia   

może powoływać Wydziałowe Komisje. 
2.1. Powoływanie Wydziałowych Komisji odbywa się w formie zarządzenia 

Komisji ds. Jakości Kształcenia, w którym określa się skład przedmiotowej 
Komisji. 

§ 6 
1. Komisja opracowuje i wdraża wewnętrzny system zapewniania jakości – tzw. 

PRZEWODNIK PO WEWNETRZNYM SYTEMIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, którego 
opis stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu 

2. PRZEWODNIK WSZJK podlega zatwierdzeniu przez Senat WSIiZ w formie 
uchwały. 

§ 7 
 

Komisja ds. Jakości Kształcenia pracuje według ustalonego harmonogramu 
sporządzanego na każdy rok akademicki. 
 

§ 8 
Komisja ds. Jakości Kształcenia wydaje zarządzenia, regulujące działanie 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, bądź regulujące bieżącą działalność 
uczelni w zakresie jakości kształcenia. 

§ 9 
 

Komisja ds. Jakości Kształcenia może wydawać zalecenia skierowane do podmiotów 
odpowiedzialnych za zarządzanie jednostkami organizacyjnymi uczelni, bądź organów 
jednoosobowych, mając na względzie jedynie zalecenia, które usprawniają jakość 
procesu kształcenia. Komisja poprzez wydawane zalecenia nie może wkraczać w 
kompetencje w/w organów jednoosobowych, czy jednostek organizacyjnych uczelni.  

 
§ 10 

 
1.Komisja ds. Jakości Kształcenia opracowuje formularze, dokumenty oceny (ankiety, 
hospitacje) wraz z procedurami ich przeprowadzenia dla jednostek organizacyjnych 
WSIiZ.  
2. Komisja wskazuje termin przeprowadzenia oceny. 
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§ 11 
 

Komisja ds. Jakości Kształcenia sporządza: 
1. jedno sprawozdanie na początku każdego roku akademickiego zawierające: 

a) sprawy do omówienia i zrealizowania w bieżącym roku akademickim. 
2. jedno sprawozdanie pod koniec każdego roku akademickiego dotyczące jakości 
kształcenia w WSIiZ. Sprawozdanie Komisji uwzględnia: 
a) zarządzenia podjęte przez Komisję 
b) analizę i wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o dostępne metody: ankiety 
dydaktyczne, hospitacji, bądź na podstawie innych dokumenty dot. jakości kształcenia. 

 
§ 12 

 
1. W razie konieczności oraz w celu efektywnej realizacji zakresu działań, o których 
mowa w § 4, Komisja ds. Jakości Kształcenia może wystąpić o pisemną opinię dot. 
stanu jakości kształcenia w jednostkach organizacyjnych WSIiZ.  
2. Opinię o jednostce organizacyjnej tj. Wydziału sporządza dziekan, opiekun 
kierunku prowadzonym na Wydziale, bądź osoba wyznaczona przez dziekana 
Wydziału. 

§ 13 
 

Komisja ds. Jakości Kształcenia przedstawia JM Rektorowi wnioski i ewentualne 
propozycje naprawcze dotyczące jakości kształcenia w WSIiZ na kolejny rok 
akademicki. 
 

 
§ 14 

Traci moc Regulamin Komisji ds. Jakości Kształcenia z dnia 10 września 2013 r. 
przyjęty do UCHWAŁĄ nr 17/2013 Senatu Wyższej Szkoły Infrastruktury i 
Zarządzania w Warszawie. 
 

§ 15 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 
 
 
    Przewodniczący Komisji ds.Komisji ds.Komisji ds.Komisji ds.    JakościJakościJakościJakości    
KształceniaKształceniaKształceniaKształcenia Wyższej Szkoły Infrastruktury  
       i Zarządzania w Warszawie    
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof F. Wierzbicki 
           rektor WSIiZ w Warszawie 

  
 
 
 
 

 


