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1. CEL  

1. Celem procedury WSZJK-ZJK-GiGP-1 jest diagnozowanie problemów w procesie 
kształcenia poprzez identyfikację, walidację i zapobieganie problemom i 
niedoskonałościom zgłaszanym w ramach realizacji procedur kształcenia. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 
dydaktyczne bez względu na rodzaj zatrudnienia i formę zajęć, oraz wszystkich 
studentów i doktorantów Wydziału. 
 
3. TERMINOLOGIA  
 
3.1    Podmiot nauczający – nauczyciel akademicki odpowiedzialny za realizacje 
przedmiotu/modułu kształcenia w aktualnym procesie dydaktycznym 
3.2  Podmiot nauczany – student uczestniczący w aktualnym procesie 
dydaktycznym 
 
4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 
4.1   Podmiot nauczający (nauczyciel akademicki) odpowiedzialny jest za: treści 
kształcenia, określenie celów dydaktycznych – ogólnych i szczegółowych, dobór 
metod i zasad nauczania, ustalenie formy organizacyjnej, w tym konsultacji poza 
godzinami zajęć dydaktycznych, dobór środków dydaktycznych. Podmiot 
nauczający zgłasza problemy zaobserwowane w trakcie realizacji aktualnego procesu 
dydaktycznego. 
4.2     Podmiot nauczany (student, doktorant) odpowiedzialny jest za przestrzeganie 
zasad i trybu dydaktycznego opisanego w karcie przedmiotu. Podmiot nauczany 
zgłasza problemy zaobserwowane w trakcie realizacji aktualnego procesu 
dydaktycznego. 
4.3     Dziekan na wniosek jednego lub obu podmiotów uruchamia procedurę 
diagnozującą problemy w procesie kształcenia. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1 W ramach walidacji i zapobiegania problemom zgłaszanym w trakcie realizacji 
procesu kształcenia, wykorzystywane są następujące metody i środki: 

1) kontrola zgodności realizacji zajęć z planem zajęć, 
2) wywiad bezpośredni z nauczycielem akademickim lub studentem, 
3) analiza sylabusa przedmiotu, 
4) ankietyzacja studentów, 
5) ankietyzacja nauczyciela akademickiego, 
6) hospitacja zajęć, 
7) wywiad z Kierownikiem Jednostki Organizacyjnej, 
8) wywiad z Kierownikiem Zespołu Naukowo-Dydaktycznego, 
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9) wywiad z Kierownikiem Przedmiotu, 
10) obserwacja konsultacji realizowanych przez kadrę dydaktyczną Wydziału 

poza godzinami planowych zajęć dydaktycznych , 
11) obserwacja procesu weryfikacji efektów kształcenia, 
12) inne. 

5.1 Środkami zaradczymi związanymi z rozwiązywaniem problemów zgłaszanych w 
trakcie realizacji procesu kształcenia są: pisma upominające, rozmowy 
dyscyplinujące, odsunięcie od prowadzenia danego przedmiotu, inne środki 
przewidziane przepisami UWM w Olsztynie. 
 
6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 
 
6.1 Sprawozdanie z przeprowadzonej walidacji wraz z wnioskami 
zapobiegawczymi. 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1 Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia. 

7.2 Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w 
sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

7.3 Zarządzenie Nr 70/2013  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 
roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

7.4 Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 
roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

  

8. ZAŁĄCZNIKI  

 


