
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH 

 
Uchwała nr 49/III/2007 

Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 
z dnia 13 grudnia  2007 r. 

o tworzeniu "Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia". 
 

 
1) Na Wydziale MiNI tworzony jest Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia, 

zwany dalej Systemem. 

2) Podstawowe cele i cechy Systemu będą określone w aneksie do niniejszej uchwały.  

3) Sposób tworzenia Systemu: 

a) System będzie budowany stopniowo przy udziale całej społeczności Wydziału; 

b) kolejne elementy Systemu będą zatwierdzane przez Radę Wydziału w postaci 
aneksów do niniejszej uchwały. 

4) Za prowadzenie działań przewidzianych w Systemie będą odpowiadać osoby wskazane 
w dokumentach określających System zatwierdzonych przez władze Wydziału. 

5) Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia będzie odpowiedzialny za: 

a) inicjowanie rozwoju Systemu i tworzenie planów rozwoju; 

b) kierowanie zespołem lub innym ciałem powołanym przez władze Wydziału w 
związku z rozwijaniem i funkcjonowaniem Systemu; 

c) zbieranie opinii społeczności Wydziału o Systemie i poŜądanych kierunkach jego 
rozwoju; 

d) przygotowanie sprawozdań wymaganych przez władze Uczelni i Wydziału. 

6) Dziekan zapewni środki potrzebne do tworzenia i funkcjonowania Systemu. 

7) Osiągnięcia w zakresie jakości będą brane pod uwagę przy ocenie pracowników i 
nagradzaniu. 

8) Szczegółowe sposoby wykorzystania ocen i wniosków wynikających z funkcjonowania 
Systemu będą określane w aneksach dotyczących jego tworzenia. 

 

Załącznik: Aneks do uchwały RW MiNI z dnia 13 grudnia 2007 r.  
o tworzeniu "Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia". 

 

 

Sekretarz Rady Wydziału MiNI                                                Dziekan Wydziału MiNI  
 
     dr Helena Dryzek                      prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Lonc 
 

 

 

 



Aneks do uchwały RW MiNI z dnia 13 grudnia 2007 r. 
o tworzeniu "Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia". 

 
Podstawowe cele i cechy Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

 
9) Cele Systemu to podniesienie rangi pracy dydaktycznej i tworzenie warunków dla 

uzyskiwania wysokiej jakości jej wyników. Będą realizowane poprzez:  

a) inicjowanie wewnątrzwydziałowej dyskusji mającej na celu określanie obszarów 
działań, w których wprowadzany będzie system zapewniania jakości oraz 
zdefiniowanie standardów jakości w tych obszarach; 

b) inicjowanie, opracowanie i prowadzenie przedsięwzięć nakierowanych na uzyskanie 
wysokich standardów jakości kształcenia w tym tworzenie metod samooceny i oceny 
wszystkich uczestników procesu kształcenia; 

c) przedstawianie władzom Wydziału wniosków i postulatów mających na celu podjęcie 
działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia na Wydziale; 

d) systematyczne informowanie społeczności Wydziału o sprawach związanych z 
jakością kształcenia.  

10) Podstawowe cechy tworzonego Systemu to: 

a) nakierowanie na stałą poprawę jakości kształcenia na Wydziale; 

b) przyjazność dla członków społeczności Wydziału – System ma być postrzegany 
przede wszystkim jako pomoc do samooceny i poprawy własnych działań; 

c) elastyczność związana z dostosowaniem procedur i sposobów oceny do 
poszczególnych obszarów działania Systemu; 

d) otwartość wobec dokonujących się zmian sytuacji i nastawienie na stały rozwój. 

 

 

Sekretarz Rady Wydziału MiNI                                                Dziekan Wydziału MiNI  
 
     dr Helena Dryzek                      prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Lonc 
 

 


