
 
 

DO-0130/97/2013 

 

Zarządzenie nr 97 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 16 września 2013 roku 

 
 

w sprawie: oceny programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz na podstawie § 27 ust. 4 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445, z późn. 

zm.) oraz w związku z § 25 uchwały nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

25 stycznia 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów 

kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, 

studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zwanej dalej Uchwałą, zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadza się system oceny programów kształcenia, 

nadzorowany przez Prorektora UJ ds. dydaktyki.  

2. System oceny obejmuje programy kształcenia na wszystkich kierunkach na poziomie 

studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich o profilu 

ogólnoakademickim lub praktycznym, prowadzonych w formie stacjonarnej lub 

niestacjonarnej przez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

3. Ocena programów kształcenia obejmuje efekty kształcenia, proces kształcenia 

prowadzący do uzyskania tych efektów oraz stopień ich osiągnięcia przez studentów 

w trakcie i po zakończeniu cyklu kształcenia.   

4. Ocena programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów jest 

przeprowadzana na zakończenie każdego roku akademickiego, a jej wyniki powinny być 

opracowane nie później niż do 15 grudnia każdego roku. 

5. Wyniki oceny programów kształcenia stanowią podstawę do doskonalenia programów 

kształcenia oraz osiąganych przez studentów efektów kształcenia. 

 

§ 2 

 

1. Nadzór nad przeprowadzeniem oceny programów kształcenia na kierunkach studiów 

prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

sprawuje kierownik tej jednostki. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej zleca 

dokonanie oceny zespołom powołanym dla poszczególnych kierunków studiów zgodnie 

z § 25 ust. 5 Uchwały.  



 

 

2. Kryteria oceny programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych 

w podstawowej jednostce organizacyjnej oraz zakres wykorzystanych danych określa 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w porozumieniu z kierownikami 

studiów na poszczególnych kierunkach oraz członkami zespołów dokonujących oceny, 

kierując się wytycznymi zawartymi w § 25 ust. 4 Uchwały. 

3. Wyniki oceny programów kształcenia są dokumentowane w postaci raportów. Wzór 

raportu obowiązujący w podstawowej jednostce organizacyjnej ustala kierownik tej 

jednostki w porozumieniu z kierownikami studiów na poszczególnych kierunkach oraz 

pozostałymi członkami zespołów dokonujących oceny. 

4. Zasady przechowywania oraz dostępu do raportów z wynikami oceny programów 

kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w jednostce określa 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. 

5. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do przedłożenia, na 

zakończenie roku akademickiego, radzie tej jednostki wyników oceny programów 

kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz propozycji ewentualnych działań 

o charakterze korygującym, naprawczym lub doskonalącym. Realizacja tych działań 

wymaga akceptacji rady jednostki. 

6. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z kierownikami 

studiów na poszczególnych kierunkach, wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację 

działań o charakterze korygującym, naprawczym lub doskonalącym, zaakceptowanych 

przez radę jednostki oraz określa harmonogram tych działań. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


