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Zarządzenie nr 102 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 17 października 2013 roku 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 19 października 2012 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora 

UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, Pełnomocnika Rektora UJ 

ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia i Pełnomocnika Rektora UJ 

ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ oraz zmiany zarządzenia 

nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku 

w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia 

Jakości Kształcenia  
 

 

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.), § 29 Statutu UJ oraz § 4 uchwały 

nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie 

utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na 

Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 
W zarządzeniu nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 października 2012 roku 

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, 

Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia i Pełnomocnika Rektora UJ 

ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ oraz zmiany zarządzenia nr 36 Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i metod wdrażania 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia wprowadza się następującą zmianę: 
 

– § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 

 

Do kompetencji i obowiązków Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu 

kształcenia należy: 

1) rozwijanie systemu analiz, badań oraz ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim; 

2) koordynacja i zarządzanie działaniami pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia 

w jednostkach dydaktycznych, w zakresie prowadzenia analiz i badań oraz ewaluacji 

procesu dydaktycznego oraz ich wynagradzanie; 

3) współpraca z władzami uczelni i wydziałów, Stałą Rektorską Komisją ds. Rozwoju 

Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia oraz 

przedstawicielami studentów w realizacji działań projakościowych: informacyjnych, 

promocyjnych i realizacji akcji ankietowych oraz budowanie kultury ewaluacji na UJ; 

4) inicjowanie akcji projakościowych i koordynowanie działań w zakresie rozwoju kultury 

ewaluacji oraz doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim; 



 

 

5) przygotowywanie cyklicznych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań; 

6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Pełnomocnika Rektora UJ 

ds. doskonalenia jakości kształcenia.”.  

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


