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KARTA PROCEDURY 

P.161_UKdsJK 
 
Procedura: P.161_UKdsJK 
Zakres przedmiotowy: ocena programu kształcenia 
Formularze: wykaz przedmiotów (modułów) podlegających ocenie (P.161_F1), protokół oceny 

programu przedmiotu na podstawie sylabusa (karty przedmiotu) (P.161_F2), raport oceny 
programu kształcenia dla kierunku studiów (P.161_F3), instrukcja oceny programu 
kształcenia na kierunku studiów (P.161_F4) 

Uczestnicy procesu: kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia (KZdsJK), nauczyciele 
akademiccy, prodziekani ds. studiów, rady wydziałów 

Właściciel procesu: kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia (KZdsJK) 
 
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie 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 2011 r., Nr 243, poz. 1445, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1232). 

 Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 
2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 

Przewodniczący KZdsJK przygotowuje wykaz przedmiotów (modułów) podlegających 
ocenie po zakończeniu zajęć w semestrze letnim (P.161_F1). Ocenie poddaje się 
wszystkie przedmioty (moduły) w pierwszym roku akademickim po uruchomieniu 
nowego cyklu kształcenia na kierunku studiów, a w następnych latach – po zmianach            
w cyklu kształcenia wprowadzonych procedurą P.163_UKdsJK. 

Wyznaczeni do przeprowadzenia oceny członkowie KZdsJK gromadzą sylabusy (karty) 
i oceniają programy przedmiotów, według kryteriów podanych w formularzu P.161_F2. 

KZdsJK przygotowuje protokoły oceny programów przedmiotów (P.161_F2).  

KZdsJK przygotowuje raport okresowej oceny programu kształcenia z zaleceniami                        
i rekomendacjami dla poprawy jakości kształcenia na kierunku studiów i przedstawia go 
prodziekanowi ds. studiów do 30 października. Wzór raportu określa formularz 
P.161_F3. 

Prodziekan ds. studiów, w porozumieniu z wydziałową komisją ds. studiów, przygotowuje 
plan działań korygujących program kształcenia, który jest przedstawiany radzie wydziału. 

Rada wydziału opiniuje i zatwierdza plan działań korygujących i naprawczych.  
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