
 

UCHWAŁA NR 88 /09-10 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 15 września 2010 r. 

 

w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia  

  

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 

lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz 

poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. 2007 nr 164 poz. 1166), 

oraz § 32 ust. 1 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej uchwala się co następuje:  

 

 

Preambuła 

Senat APS, przekonany o potrzebie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia studentów 

wszystkich rodzajów i form studiów, pragnie kontynuować i wzbogacać, funkcjonujące od 

wielu lat w Uczelni, formy zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W działaniach tych 

odwołuje się do zdobytych w tym zakresie doświadczeń Uczelni, poszczególnych jej jednostek 

oraz pracowników. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w APS  opiera się 

na wspólnym dążeniu środowiska akademickiego do osiągania najwyższej jakości kształcenia, 

powiązanej z wysokimi standardami badań naukowych. Przedsięwzięcia zmierzające do 

osiągnięcia tych celów są realizowane w zgodzie z Misją APS.  

 

 

§ 1 

 

1. W celu osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia wprowadza się Wewnętrzny System 

Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej, zwany dalej Wewnętrznym System Jakości. Jego integralnymi 

składowymi są:  

1) organizacja kształcenia, 

2) plany kształcenia i programy nauczania,  

3) nauczanie, 

4) ocenianie, 

5) środowisko kształcenia. 

2. Wewnętrzny System Jakości obejmuje również badania opinii pracodawców na temat 

kwalifikacji absolwentów APS oraz oczekiwań rynku wobec pożądanych kwalifikacji 

absolwentów Akademii, a także monitorowanie oczekiwań społeczności lokalnej oraz 

samorządów terytorialnych w celu wspólnej realizacji założeń strategicznych związanych 

z rozwojem regionu. 

3. Zasady funkcjonowania elementów Wewnętrznego Systemu Jakości, wymienionych 

w punkcie 1, określają zarządzenia Rektora.  

 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Zapewnianie jakości jest działaniem ciągłym, systematycznym i wieloaspektowym.  

2. Proces zapewniania jakości kształcenia obejmuje działania realizowane na poziomach: 

1) wydziałowym i jednostek międzywydziałowych, 

2) ogólnouczelnianym. 

3. Działania, o których mowa w ust. 1 i 2 wymagają dokumentowania. 

4. Zasady dokumentowania Wewnętrznego Systemu Jakości, określają zarządzenia Rektora.  

5. Rektor może w drodze zarządzenia wyznaczyć obszary procesu kształcenia, które w 

danym roku akademickim będą poddawane ewaluacji we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych Akademii. 

 

 

§ 3 

 

Wdrożenie i nadzór nad Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia powierza 

się: 

1) Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia powoływanemu przez Rektora, 

2) wydziałowym zespołom ds. jakości kształcenia powoływanym przez dziekanów, 

3) zespołom ds. jakości kształcenia działającym w jednostkach międzywydziałowych 

powoływanym przez kierowników. 

 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


