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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura WSZJK-O-GiGP-1 dotyczy wprowadzenia oznaczeń procedur 
związanych z wprowadzaniem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

2. TERMINOLOGIA  

WSZJK – Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Procedura WSZJK – jedna z procedur, o której mowa w § 3 Uchwale Nr 355 Senatu 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Oznaczenie procedury WSZJK – symbol dokumentu, dotyczącego danej procedury 
WSZJK, przygotowanego w związku z jej wdrożeniem. 

Rejestr procedur WSZJK – rejestr prowadzony dla dokumentów związanych z 
wdrażaniem poszczególnych procedur WSZJK.  

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 
odpowiada za:  
 właściwe oznaczenie procedury WSZJK na poziomie uczelnianym, 
 prowadzenie rejestr procedur WSZJK na poziomie uczelnianym. 

 
Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 
odpowiada za:  
 właściwe oznaczenie procedury WSZJK na poziomie wydziału, 
 prowadzenie rejestr procedur WSZJK na poziomie wydziału. 

4. OPIS POSTĘPOWANIA  

1) Oznaczenie procedur WSZJK przedstawia załącznik nr 1.  
2) Rejestr procedur WSZJK przedstawia załącznik nr 2. Rejestr procedur WSZJK 

prowadzony jest w sposób ciągły. Kolejne wydania procedur (kolejne numery) 
dopisywane są bezpośrednio pod poprzednim wydaniem procedury 
(poprzednim numerem). 

3) Na poszczególnych wydziałach ogólne oznaczenie procedury należy 
uzupełnić: 
 symbolem kodowym wydziału (np. WSZJK-O-GiGP- to procedura na 

Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej), 
 kolejnym numerem oznaczającym dokument danej procedury (np. WSZJK-

O-GiGP-10 to dokument nr 10 w ramach procedury WSZJK-O na Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej). 
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4) Procedury numerowane są w sposób ciągły niezależnie od daty wydania. 

 

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

6. ZAŁĄCZNIKI  

 Załącznik nr 1 „Oznaczenia procedur zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia na WGiGP”. 

 Załącznik nr 2 „Wzór rejestru procedur zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia na WGiGP”. 
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Załącznik nr 1 

 
OZNACZENIA PROCEDUR ZAPEWNIANIA 

I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WGIGP 
 

Lp. 
Elementy procesu dydaktycznego 

zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia 

Oznaczenie procedury 
zgodnie z WSZJK-O-

GiGP-1** 

0 
Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia 
jakości kształcenia 

WSZJK-O-GiGP- 

1 

Dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, 
gwarantującej prowadzenie zajęć dla studentów i 
doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną 
kadrę 

WSZJK-DJK-GiGP-KD1 

1. 1. 

Analiza kadry naukowo-dydaktycznej w aspekcie 
spełniania wymagań formalnych do prowadzenia 
kierunków studiów i specjalności kształcenia oraz 
tworzenia nowych zakresów 

WSZJK-DJK1-GiGP-KD2 

1 2. 

Prowadzenie polityki kadrowej w aspekcie 
zabezpieczenia „minimum kadrowego” 
prowadzonych kierunków studiów oraz rozwoju 
kadry jednostki w celu tworzenia  nowych zakresów 
kształcenia? 

WSZJK-DJK1-GiGP-KD3 

1. 3. Przygotowanie pedagogiczne kadry dydaktycznej WSZJK-DJK1-GiGP-KD4 

2 
System i oferta programowa umożliwiająca 
nauczycielom akademickim podnoszenie 
kwalifikacji 

WSZJK-PK-GiGP- 

3 
Przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w 
zakresie doboru kandydatów oraz ustalanie limitów 
przyjęć na studia wyższe i studia trzeciego stopnia 

WSZJK-R-GiGP- 

3. 1. 
Analiza wyników rekrutacji na studia w kontekście 
zainteresowania oferowanymi zakresami kształcenia 
(liczba kandydatów na dany kierunek/specjalność) 

WSZJK-R-GiGP- 

3. 2. 
Spełnianie wymagań dotyczących proporcji liczby 
nauczycieli akademickich do liczby studentów na 
danym kierunku 

WSZJK-R-GiGP-KD1 

4 

Opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja 
planów studiów i programów nauczania oraz ich 
efektów, uwzględniające stosowanie wymagań w 
zakresie: 

- 

4. 1. 
Konstruowania planu studiów i programu 
nauczania, z zachowaniem przyjętych w uczelni 

WSZJK-PS-K-GiGP- 
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postanowień i wytycznych 

4. 2. 
Wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad 
określonych w Europejskim Systemie Transferu i 
Akumulacji Punktów (ECTS) 

WSZJK-PS-ECTS-GiGP- 

4. 3. 

Realizacji postanowień i wytycznych dotyczących 
uchwalania planów i programów studiów 
podyplomowych i kursów dokształcających oraz 
wyceny efektów kształcenia doskonalącego z 
zachowaniem zasad określonych w European Credit 
System for Vocational Education and Training 
(ECVET) 

WSZJK-PS-SP-GiGP- 

4. 4. 
Spełniania wymagań formalnych związanych z 
uchwalaniem planów studiów i programów 
nauczania 

WSZJK-PS-U-GiGP- 

4. 5. 

Monitoringu i okresowego przeglądu programów 
oraz ich efektów z wykorzystaniem, m.in.: 
regularnych opinii zwrotnych od pracodawców 
i przedstawicieli rynku pracy, zewnętrznych 
ekspertów oraz monitoringu postępu i osiągnięć 
studentów 

WSZJK-PS-OP-GiGP- 

WSZJK-PS-OP-GiGP- 

WSZJK-PS-OP-GiGP- 

4. 6. 
Oferty krajowych programów mobilności studentów 
i doktorantów 

WSZJK-PS-M-GiGP- 

5 Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia 

WSZJK-ZJK-GiGP- 

WSZJK-ZJK-GiGP- 

WSZJK-ZJK-GiGP- 

WSZJK-ZJK-GiGP- 

6 

Dokumentowanie przebiegu studiów od 
immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego 
semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim 
Systemie Obsługi Studiów (USOS) 

WSZJK-USOS-GiGP- 

7 

Przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz 
złożenie egzaminu dyplomowego, z 
wykorzystaniem informatycznego systemu 
antyplagiatowego 

WSZJK-PD-GiGP- 

WSZJK-PD-GiGP- 

WSZJK-PD-GiGP- 

WSZJK-PD-GiGP- 

WSZJK-PD-GiGP- 

8 
Internacjonalizacja programów kształcenia, 
uwzględniająca: 

- 

8. 1. 
Zakres oferty w językach obcych kierowanej do 
studentów polskich i cudzoziemców 

WSZJK-I-JO-GiGP- 

8. 2. 
Liczbę i zakres programów prowadzonych wspólnie 
przez zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe, 

WSZJK-I-WZ-GiGP- 

8. 3. 
Zakres zagranicznych programów mobilności 
studentów i doktorantów 

WSZJK-I-MZ-GiGP- 

9 

Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla 
studentów i doktorantów w obszarach: 
dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym, 
m.in. system biblioteczno-informatyczny uczelni, 
system informatyzacji uczelni, przedsiębiorczość 
akademicka oraz promocja zawodowa studentów 

WSZJK-Z-GiGP- 
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i absolwentów 

10. 1. Weryfikowanie liczebność grup studenckich WSZJK-Z-GiGP-KD1 

10. 2. 
Weryfikowanie liczebność grup na seminariach 
dyplomowych 

WSZJK-Z-GiGP-KD2 

10 

Ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy 
studiów podyplomowych oraz uczestników kursów 
dokształcających, z zachowaniem konieczności 
publikowania kryteriów, przepisów i procedur 
oceny 

WSZJK-O-GiGP- 

11 

Systemy informacyjne i publikowanie informacji 
służące pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu 
samowiedzy nt. funkcjonowania uczelni, ze 
szczególnym uwzględnieniem charakterystyki 
procesu dydaktycznego 

WSZJK-SI-GiGP- 

12 Badania ankietowe i hospitacje - 

12. 1. Badania ankietowe ogólnouczelniane WSZJK-A-GiGP- 

12. 2. Badania ankietowe wydziałowe 
WSZJK-A-GiGP- 
WSZJK-A-GiGP- 

12. 3. Badania ankietowe inne WSZJK-A-GiGP- 

12. 4. Hospitacje WSZJK-A-GiGP- 

 



 6

 

Wewnętrzny System Zapewniania 
Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie 

Oznaczenie Procedur na WGiGP 

Symbol: Data: 

WSZJK-O-
GiGP-1 

2014-02-12 

Wydanie: Stron: 

1/2014 6 

 
Załącznik nr 2 

 
 

WZÓR REJESTRU PROCEDUR ZAPEWNIANIA 
I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WGIGP 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
(jednostka organizacyjna) 

 
Symbol 

procedury 
Nazwa procedury Data Wydanie 

WSZJK-O-GiGP-
1 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 
UWM w Olsztynie - Oznaczenie Procedur na WGiGP 2014-02-12 1/2014 

WSZJK-O-GiGP-
2 

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki 
organizacyjnej UWM 2014-02-12 1/2014 

WSZJK-O-GiGP-
3 

Formularz auditów z oceny własnej poszczególnych 
jednostek organizacyjnych UWM 

2014-02-12 1/2014 

    

 
 
 


