KOMISJA DS. OCENY I ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (KOZJK)
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 68/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniającego
Zarządzenie Wewnętrzne 88/2012 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Wrocławskiej, wprowadzającego w § 11 ust.
5 w brzmieniu:
„5. Dyrektorzy: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, powołują Komisje ds. Oceny i Zapewniania
Jakości Kształcenia (KOZJK), które na swoim pierwszym posiedzeniu wyłaniają Zespoły ds.
Oceny Jakości Kształcenia (ZOJK) oraz Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
(ZZJK). Powołane przez dyrektorów studium KOZJK oraz ww. zespoły wykonują zadania
określone w § 9 i § 10”
w Studium powołano 24 września 2014 roku Komisję ds. Oceny i Zapewniania Jakości
Kształcenia (KOZJK) SJO PWr.
Zakres działania Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia (KOZJK) SJO
I. Monitorowanie jakości procesu kształcenia.
II. Ocena procesu kształcenia.
III. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.
IV. Inne działania dotyczące kształtowania kultury jakości kształcenia w Studium.
W skład Komisji wchodzą: Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (ZZJK) oraz Zespół
ds. Oceny Jakości Kształcenia (ZOJK).
ZAKRES DZIAŁANIA ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Ocenianie i monitorowanie i jakości systemu kształcenia językowego na wszystkich
stopniach i formach studiów sprzyjające kulturze jakości kształcenia
1. Analiza, modyfikacja i ocena zgodności celów i strategii zapewniania oraz doskonalenia
jakości kształcenia językowego prowadzonego przez Studium ze Strategią Rozwoju Studium
i Uczelni (w tym z jej misją).
2. Opracowywanie kryteriów oceny działalności dydaktycznej i pozadydaktycznej nauczycieli
akademickich oraz procedur organizacji oceny nauczycieli akademickich.
3. Opracowywanie zasad i procedur organizacji hospitacji zajęć oraz analiza i ocena ich
wyników.
4. Opracowywanie procedur organizacji i przeprowadzania anonimowych ankiet wśród
studentów, doktorantów i słuchaczy kursów płatnych oraz analizowanie i publikowanie
wyników oceny jakości kształcenia formułowanych w ankietach.
5. Analiza i opiniowanie obsady zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich pod
kątem zgodności ich kwalifikacji (np.: doświadczenie zawodowe, specjalizacja, dorobek
dydaktyczno-naukowy) z prowadzonymi zajęciami.

6. Określanie zasad i procedur opracowania, gromadzenia, analizy, interpretacji oraz
wykorzystania danych dotyczących działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i jej
efektów.
7. Opracowywanie sposobów oraz analiza i ocena doskonalenia kadry dydaktycznej.
8. Badanie mobilności nauczycieli akademickich.
9. Analiza i ocena jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia oraz studentów na
podstawie opinii studentów i pracowników Studium oraz opracowywanie sposobów
doskonalenia jakości obsługi.
10. Analiza i ocena wyposażenia i zasobów biblioteki, w szczególności aktualizowania
zasobów pod kątem potrzeb nauczycieli akademickich.
11. Realizacja doraźnych zaleceń RJK i zadań skierowanych przez Dyrektora SJO.
12. Opracowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Studium okresowych sprawozdań z prac
Zespołu.
Z Zespołem ds. Oceny Jakości Kształcenia współpracują wszystkie zespoły zadaniowe oraz
zespół hospitacyjny.
ZAKRES DZIAŁANIA ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Monitorowanie i ocenianie jakości systemu kształcenia językowego na wszystkich
stopniach i formach studiów sprzyjające kulturze jakości kształcenia
1. Systematyczna analiza, weryfikacja i ocena związku systemu kształcenia językowego
z Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia Językowego SJO PWr oraz ze Strategią
Rozwoju Studium i Uczelni (w tym z jej misją).
2. Weryfikacja i ocena zgodności Efektów kształcenia założonych w Programach
kształcenia/Kartach przedmiotu z obszarowymi i kierunkowymi efektami kształcenia
opisanymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i określonymi
w aktach prawnych wyższego rzędu oraz Uchwałach Senatu Uczelni i zarządzeniach
wewnętrznych Rektora Uczelni;
3. Określenie celów i strategii zapewniania oraz doskonalenia jakości kształcenia językowego
prowadzonego przez Studium, a w szczególności:
a) opracowywanie procedur tworzenia, opiniowania, okresowych przeglądów (co najmniej
raz w roku) i modyfikacji Programów kształcenia/Kart przedmiotu;
b) opracowywanie procedur sprawdzania wiedzy i umiejętności studentów oraz procedur
weryfikacji osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia;
c) gromadzenie i analizowanie opinii i wniosków absolwentów oraz pracodawców
dotyczących podnoszenia atrakcyjności i dostosowywania oferty dydaktycznej SJO do
aktualnych potrzeb rynku pracy (w oparciu o wykorzystanie wyników monitorowania przez
Biuro Karier zawodowych karier absolwentów i opinii pracodawców).
4. Analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia, w tym w szczególności:
a) wyników weryfikowania założonych efektów kształcenia osiąganych przez studentów
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
b) opinii i wniosków z monitorowania karier absolwentów pozyskiwanych z Biura Karier.
5. Ocena jakości organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych przeprowadzanej
na podstawie analizy:
a) opinii dotyczących obsługi procesu kształcenia pochodzących z badań ankietowych
studentów, doktorantów, absolwentów i pracodawców;
b) infrastruktury dydaktycznej (sale ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe, dostępność do
Internetu, wyposażenie sal w środki audiowizualne, dostęp studentów do komputerów poza
godzinami zajęć dydaktycznych itp.);
c) wyposażenia i zasobów biblioteki i czytelni, w szczególności aktualizowania zasobów pod
kątem potrzeb studentów i doktorantów.

6. Analizowanie i ocena realizacji programu wsparcia studentów, w tym dodatkowej oferty
edukacyjnej Studium oraz działań pozadydaktycznych.
7. Realizacja doraźnych zaleceń RJK i zadań skierowanych przez Dyrektora SJO.
8. Opracowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Studium okresowych sprawozdań z prac
zespołu.
Z Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracują zespoły zadaniowe:
Zespół zadaniowy ds. nauczania
Zespół zadaniowy ds. certyfikacji
Zespół zadaniowy ds. internacjonalizacji
Zespół zadaniowy ds. działalności pozadydaktycznej
Zespół zadaniowy ds. promocji.

