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-,"o,,|.:|;,,i,1.',.. ..vadadia wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia

1 . Zapewnienie skuteczne go dział.ania Systemu Doskonałości Akademickiej na

poziomie wydziału poprzez nadzor i koordynację dział.ań niezbędnych do jego

efektywnego funkcj onowania.

2. Współpraca Z pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia, prorektorem

właściwym ds. kształcenia, uczelnianq radq ds. jakości kształcenta, wydziatow4

rad4 ds. jakości ksztatcenia, analitykiem oraz osobami reprezentujęcymi

[Jczelniane Centrum Informatyczne i Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych

Technologii Nauczania pr?y realizacji działan ukierunkowanych na

doskonalenie jakości'

3, Nadzór nad przepływem informacj t dotyczqcych Systemu Doskonałości

Akademickiej' a w szczegolności przygotowywanie, udostępnianie i

publikowanie komunikatów i informacji dla pracowników uczestniczqcych w
jego realizacji zaangazowanych w poszczególne dziatanta zwi4zane z SDA oraz

zatw ięr dzonych harmonogramów dziatan.

4. Wskazywanie i inicjowanie mozliwości doskonalenia jakości.

5. Wspołp raca z przedstawicielami Polskiej Komisj i Akredytacyjnej,

6. Realizacja zadań zwiqzanych z funkcjonowaniem Systemu Doskonałości

Akademickiej uregulowanych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie raportów z pomiarów - analiza wstępnych raportów z

badan, przygotowanych przez analityka w formie zestawień zbiorczych,

opracowanie raportu i utworzenie wspólnie z wydziałowę rad4 ds. jakości

kształ c eni a rekomen dacj i doty czqcy ch dziat.an do skonal 4cych,
b) wyznaczanie celów w zakresie doskonalenia jakości oraz zatwierdzanie

działan, wynikaj4cych z funkcjonowania Systemu Doskonałości Akademickiej -
wdrozeni ę dział'an doskonalęcych w oparciu o rękomendacje wydziałowej rady

ds. jakości ksztatcenia, zatwl'erdzenię nąbardzie1 adekwatnych działan,

przygotowanie harmonogramu rea|izacji oraz .v.qyznaczenle zakresu działan

doskonalęcych,
c.) nadzor nad r ę a|izacj q działań do skon a|qcy ch,

d) w eryfi k acj a p o ziomu r ę aIizacji dziatań do skonal 4cy ch,

e) przygotowywanie skróconej wersji rapoftu przezna;zonej do opublikowania

na stronie internetowei.


