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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-SI-GiGP-0 jest ustalenie zasad funkcjonowania Systemu 
Informacyjnego Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (dalej Wydział) Dotyczącego 
Kształcenia, w tym: 
– systemu komunikacji Wydziału z otoczeniem wewnętrznym (Wydział) oraz zewnętrznym 

(otoczenie Wydziału) w zakresie kształcenia, w szczególności z potencjalnymi kandydatami 
na studia, potencjalnymi pracodawcami oraz pracownikami Wydziału, 

– przygotowania, przesyłania i zasad publikacji informacji dotyczących kształcenia, 
– oceny jakości i dostępności informacji dotyczących kształcenia. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

2.1. Przedmiotem procedury jest opracowanie Systemu Informacyjnego Dotyczącego 
Kształcenia (SIDK), w tym systemu komunikacji Wydziału z otoczeniem. 
2.2. Procedura dotyczy: 
– procesów przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Wydziału, 
– wszystkich studentów i pracowników, 
– wszystkich Jednostek Organizacyjnych Wydziału. 
2.3. SIDK obejmuje następujące sposoby dystrybucji i publikowania informacji (dokumentów): 

1) droga kancelaryjna – do Jednostek Organizacyjnych, Zespołów i innych podmiotów, 
2) droga elektroniczna: poczta elektroniczna, wewnętrzny publikator  (newsletter Wydziału - 

www.wgigp.uwm.edu.pl/aktualnosci/newsletter), 
3) elektroniczne Centrum Dokumentów Dotyczących Kształcenia (eCDDK - 

www.wgigp.uwm.edu.pl/eCDDK), 
4) serwis dotyczący jakości kształcenia (geoWSZJK - www.wgigp.uwm.edu.pl/geoWSZJK), 
5) serwis internetowy (strona) Wydziału (www.wgigp.uwm.edu.pl). 

2.4. SIDK stanowi jeden z elementów wykorzystywany w procesach promocji Wydziału. 

3. TERMINOLOGIA  

System Informacyjny Dotyczący Kształcenia (SIDK) – to system dystrybucji i publikowania 
informacji, w tym dokumentów dotyczących procesów kształcenia realizowanych na Wydziale, 
oraz sposoby komunikacji dotyczące kształcenia pozwalające na identyfikację kanałów 
informacyjnych, tworzenie nowych sposobów informowania potencjalnych kandydatów na 
studia oraz potencjalnych pracodawców o procesach kształcenia, zakładanych efektach 
kształcenia, umiejętnościach i kompetencjach absolwentów Wydziału. W ramach systemu: 
1) opracowywana jest, w systemie ciągłym, pełna i aktualna informacja o ofercie kształcenia, 

zasadach rekrutacji, jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów – dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, 
studentów i doktorantów, pracodawców i władz wszystkich szczebli, 

2) informacja o ofercie kształcenia zawiera dane o zasadach rekrutacji, kierunkach i 
specjalnościach kształcenia, typach studiów, studiach doktoranckich i podyplomowych – 
przygotowywana jest powszechnie dostępna w postaci drukowanej (informatory, katalogi, 
ulotki i inne) i elektronicznej, 

3) informacja o realizowanej w języku angielskim ofercie kształcenia dostępna jest w tym 
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języku w postaci drukowanej (informatory, katalogi, ulotki i inne) i elektronicznej. 
System komunikacji Wydziału z otoczeniem w zakresie systemu kształcenia obejmuje między 
innymi: 
1) identyfikację kanałów informacyjnych z potencjalnymi kandydatami na studia oraz 

potencjalnymi pracodawcami, 
2) aktywizację istniejących i tworzenie nowych sposobów informowania potencjalnych 

kandydatów na studia oraz potencjalnych pracodawców o procesach kształcenia, 
zakładanych efektach kształcenia, umiejętnościach i kompetencjach absolwentów Wydziału. 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1. Rada Wydziału – przyjmuje uchwały dotyczące kształcenia na Wydziale, jest 
odpowiedzialna za nadzorowanie procesów kształcenia, 

4.2. Dziekan – wydaje decyzje dotyczące procesów kształcenia na Wydziale. Nadzoruje 
Prodziekanów oraz funkcjonowanie komisji i zespołów zajmujących się kształceniem. 

4.3. Prodziekani – nadzorują procesy kształcenia na Wydziale, przygotowują informacje 
dotyczące kształcenia oraz funkcjonowanie procedur kształcenia, 

4.4. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych – odpowiadają za realizację procesów kształcenia 
w Jednostce Organizacyjnej. 

4.5. Nauczyciel akademicki – odpowiada za realizację procesów kształcenia w ramach 
poszczególnych przedmiotów. 

4.6. Biuro Dziekana – odpowiada za techniczną stronę funkcjonowania systemu 
informacyjnego dotyczącego kształcenia oraz systemu komunikacji Wydziału z otoczeniem 
w zakresie kształcenia. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1. Drogą kancelaryjną oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej 
przekazywane są w sposób ciągły do Jednostek Organizacyjnych, Zespołów, studentów, 
pracowników oraz innych podmiotów, dokumenty i informacje dotyczące kształcenia przez 
uprawnione podmioty. 
 
5.2. Newsletter Wydziału wykorzystywany jest do systematycznego przekazywania w formie 
elektronicznej informacji związanych z bieżącą realizacją procesów, w tym procesów 
kształcenia na Wydziale. 
5.2.1. Informacje przesyłane za pośrednictwem Newsletter’a Wydziału przekazywane są do 
publikacji w Newsletter’ze Wydziału przez wszystkie podmioty i osoby uczestniczące w 
procesach kształcenia na Wydziale za pośrednictwem Biura Dziekana. 
5.2.2. Newsletter Wydziału przesyłany jest co najmniej 1 raz w miesiącu (za wyjątkiem okresu 
wakacyjnego) w wersji elektronicznej, na adresy poczty służbowej, do wszystkich pracowników 
Wydziału. 
 
5.3. W elektronicznym Centrum Dokumentów Dotyczących Kształcenia gromadzi się i 

archiwizuje, w formie elektronicznej, dokumenty związane z kształceniem na Wydziale, w 
tym obligatoryjnie: 
1) uchwały Rady Wydziału, 
2) decyzje Dziekana, 
3) pisma i dokumenty przygotowane przez Prodziekanów. 

5.3.1. Uchwały Rady Wydziału do publikacji w eCDDK przekazuje przewodniczący rady 
wydziału. 
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5.3.2. Decyzje Dziekana do publikacji w eCDDK przekazuje Dziekan. 
5.3.3. Pisma i dokumenty przygotowane przez Prodziekanów do publikacji w eCDDK 

przekazują Prodziekani za pośrednictwem Biura Dziekana. 
 
5.4. W serwisie dotyczącym jakości kształcenia (geoWSZJK) gromadzi się i archiwizuje, w formie 

elektronicznej, dokumenty związane z kształceniem na Wydziale, w tym obligatoryjnie: 
1) programy kształcenia realizowane na Wydziale, 
2) programy nauczania (sylabusy), 
3) wydziałowy informator ECTS, 
4) procedury zapewniania jakości kształcenia, 
5) procedury WSZJK, 
6) dokumenty systemu jakości kształcenia. 

5.4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.4. przekazują do publikacji w geoWSZJK Dziekan, 
Prodziekani, inne uprawnione podmioty za pośrednictwem Biura Dziekana. 
5.4.2. geoWSZJK jest kanałem informacyjnym wykorzystywanym do upowszechniania 
informacji dotyczących kształcenia oraz służy do kontaktów z potencjalnymi kandydatami na 
studia oraz potencjalnymi pracodawcami. 
 
5.5. W serwisie internetowym Wydziału publikowane są informacje dotyczące: 

1) oferty kształcenia, w tym w języku angielskim, 
2) zasad rekrutacji, 
3) toku studiów, 
4) sylwetek absolwentów, 
5) uprawnień zawodowych absolwentów, 
6) procesu kształcenia. 

5.5.1. Każdy pracownik Wydziału ma prawo i obowiązek opublikować w serwisie internetowym 
Wydziału informacje tematycznie związane z kształceniem na Wydziale. 
5.5.2. Serwis internetowy jest głównym kanałem informacyjnym wykorzystywanym do 
upowszechniania informacji dotyczących kształcenia oraz służy do kontaktów z potencjalnymi 
kandydatami na studia oraz potencjalnymi pracodawcami. 
 
5.6. Kanałami informacyjnymi wykorzystywanymi do upowszechniania informacji dotyczących 
kształcenia oraz do kontaktów z potencjalnymi kandydatami na studia oraz potencjalnymi 
pracodawcami są również:  

– indywidualne spotkania przedstawicieli wydziału z kandydatami na studentów, 
– indywidualne spotkania przedstawicieli wydziału z pracodawcami, 
– specjalistyczne konferencje i spotkania z kandydatami na studentów, 
– foldery informacyjne i ulotki reklamowe, 
– informacja wizualna (tablice ogłoszeń, banery, roll-up, itp.), 
– spotkania informacyjne ze studentami oraz pracownikami Wydziału, 
– prasa lokalna, regionalna i krajowa (wersje drukowane i elektroniczne), 
– audycje radiowe i telewizyjne, 
– poczta tradycyjna. 

 
5.7. Dziekan i Prodziekani dokonują bieżącej oceny jakości i dostępności informacji dotyczących 
kształcenia publikowanych w ramach . 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

7. PODSTAWA PRAWNA 
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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. 

7.5  

8. ZAŁĄCZNIKI  

 
 


