Rekomendowany przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia
zestaw dokumentów wytwarzanych w ramach
Wewnętrznych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia
I.

Dokumenty wytworzone przez WZJK
1. Harmonogram prac WZJK
2. Protokoły zebrań (lub notatki)
3. Raport (protokół) z analizy (oceny) zasobów materialnych
4. Raport (protokół) z analizy zasobów wsparcia dla studentów i doktorantów
5. Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia - obowiązkowy
na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 4 i 5 uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim

II.

Dokumenty wytworzone przez KZZJK
1. Harmonogram prac KZZJK
2. Protokoły zebrań (lub notatki)
3. Raport z analizy sylabusów
4. Raport z analizy narzędzi (sposobów) weryfikacji efektów kształcenia
5. Raport z analizy wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych
6. Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
7. Raport z analizy sprawozdań z praktyk zawodowych
8. Raport z analizy wyników ankiety absolwentów
9. Raport z analizy prac dyplomowych
10. Raport z analizy wyników sesji egzaminacyjnej
11. Propozycje zmian doskonalących
12. Ocena efektów kształcenia na kierunku w roku akademickim – obowiązkowa
na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie
kształcenia
Uwaga!
Z powyższej listy dokumentów obowiązkowe są dwa (Raport z oceny własnej jednostki
w zakresie jakości kształcenia oraz Ocena efektów kształcenia na kierunku w roku

akademickim). Wytwarzanie pozostałych UZJK rekomenduje jednostkom w celu zapewnienia
sprawnego i skutecznego działania WSZJK. Są one potrzebne do prawidłowego opracowania
oceny efektów kształcenia oraz raportu z oceny własnej.
Z uwagi na specyfikę poszczególnych jednostek oraz ich WSZJK pion jakości kształcenia
w każdej z nich musi podjąć decyzję, które dokumenty i w jakiej formule wytwarzać.
Aby jednak ułatwić pracę na stronie http://www.us.edu.pl/szjk/dokumenty-i-linki-dotyczacejakosci-ksztalcenia zamieszczone zostały przykładowe wzory dokumentów opracowane
na różnych wydziałach, które można wykorzystać w pracach.

