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Cel: umocowanie struktur i wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej 

 

1. Umocowanie prawne  

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK) jest zgodny z Systemem 

zapewnienia jakości kształcenia przyjętym w Politechnice Opolskiej (załącznik do 

Zarządzenia nr 16/2012 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r.  oraz 

załącznik do Zarządzenia nr 59/2013 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 3 września 2013 

r.). 

 

2. Struktura organizacyjna WSZJK na Wydziale Wychowania Fizycznego  

i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej  

 

Struktura systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego  

i Fizjoterapii, jest zgodna ze strukturą Systemu zapewnienia jakości kształcenia 

w Politechnice Opolskiej. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Struktura organizacyjna WSZJK na WWFiF 
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2.1 Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia (WRJK) 

 

2.1.1. Skład osobowy Rady (10 osób): 

 

1. Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia (przewodniczący/a); 

2. nauczyciele akademiccy reprezentujący każdy kierunek studiów (3 osoby); 

3. przedstawiciele studentów z każdego kierunku studiów wskazani przez Samorząd 

Studencki Uczelni (3 osoby); 

4. przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych dla każdego kierunku (3 osoby).  

 

 

2.1.2. Zadania (zgodnie z zarządzeniem Rektora) 

 

Do zadań WRJK, należy monitorowanie funkcjonowania procesu kształcenia i podejmowanie 

działań na rzecz jego doskonalenia na wydziale, a w szczególności: 

1. monitorowanie polityki kadrowej wydziału oraz działań zmierzających do podnoszenia 

jakości kadry zatrudnionej na wydziale poprzez umożliwienie wszystkim grupom 

podnoszenia kwalifikacji i rozwijania kompetencji; 

2. współpraca z Wydziałową Komisją ds. programów kształcenia w zakresie 

monitorowania programów kształcenia i uzyskiwania przez studentów i absolwentów 

zakładanych efektów kształcenia, zgodnych z KRK; 

3. weryfikacja programów kształcenia przygotowanych przez Wydziałową Komisję ds. 

programów kształcenia przed ich uchwaleniem przez Radę Wydziału; 

4. monitorowanie prawidłowości oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych, w tym poprzez analizę statystyczną wystawianych ocen  

z poszczególnych przedmiotów; 

5. monitorowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników; 

6. monitorowanie i ocena obsługi administracyjno-technicznej studentów, doktorantów  

i słuchaczy studiów podyplomowych w trakcie procesu kształcenia; 

7. analizowanie prawidłowości stosowanego na wydziale systemu ECTS; 

8. monitorowanie procesu dyplomowania, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prac, 

stosowanych wymagań i sposobu ich oceniania; 

9. monitorowanie praktyk studenckich; 

10. wnioskowanie do Dziekana propozycji zmian w programach kształcenia na bazie 

uzyskanych wyników ankietowania (pracodawców, studentów, doktorantów, słuchaczy 

studiów podyplomowych i absolwentów); 
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11. wnioskowanie do Dziekana propozycji zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie 

osiągania zakładanych efektów kształcenia, w oparciu o wyniki ankietowania 

i okresowe przeglądy; 

12. monitorowanie oraz ocena jakości badań naukowych prowadzonych na wydziale pod 

kątem ich wykorzystania w procesie kształcenia;  

13. prowadzenie oceny działań projakościowych przeprowadzanych na wydziale; 

14. wdrażanie zalecanych mechanizmów naprawczych i doskonalących jakość kształcenia; 

15. realizacja innych zadań regulowanych procedurami z zakresu jakości kształcenia. 

 

2.2. Wydziałowa Komisja ds. programów kształcenia (WKPK) 

 

2.2.1. Skład osobowy Komisji (7 osób) 

 

1. Prodziekan ds. dydaktyki (przewodniczący/a);  

2. nauczyciele akademiccy reprezentujący prowadzone na wydziale kierunki studiów  

(3 osoby);  

3. przedstawiciele studentów z wydziału, wskazani przez Samorząd Studencki Uczelni 

(3 osoby). 

 

2.2.2. Zadania (zgodnie z zarządzeniem Rektora) 

 

Do zadań WKPK należy: 

1. tworzenie nowych oraz modyfikacja dotychczasowych programów kształcenia w celu 

stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych;  

2. monitorowanie programów kształcenia i uzyskiwanych efektów kształcenia, zgodnych z 

KRK na studiach I i II stopnia;  

3. współpraca z Komisją Programową ds. studiów doktoranckich w zakresie 

monitorowania programów studiów doktoranckich i uzyskiwanych efektów kształcenia, 

zgodnych z KRK;  

4. współpraca z kierownikami studiów podyplomowych w zakresie monitorowania 

programów studiów podyplomowych i oceny efektów kształcenia;  

5. analiza ankiet absolwenckich i ankiet pracodawców pod kątem dopasowania 

programów kształcenia do zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-

gospodarczego;  
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6. kontrola poprawności dokumentacji programu kształcenia sporządzanej przez 

nauczycieli akademickich;  

7. analizowanie wymagań stosowanych wobec prac dyplomowych na studiach I i II 

stopnia oraz studiach podyplomowych, z uwzględnieniem poziomu egzaminów 

dyplomowych;  

8. analiza poprawności przydzielania punktów ECTS w programach kształcenia;  

9. sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Dziekana rocznego sprawozdania 

z podejmowanych działań określonych w pkt 2 i 5-8; 

10. realizacja innych zadań regulowanych procedurami z zakresu jakości kształcenia.  

 

2.3. Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia 

 

 

Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia należy: 

1. przewodniczenie Wydziałowej Radzie ds. jakości kształcenia; 

2. współpraca z Wydziałową Komisją ds. programów kształcenia; 

3. koordynowanie prac pełnomocników ds. jakości kształcenia dla kierunku studiów;  

4. zbieranie, gromadzenie i propagowanie informacji dotyczących działań w zakresie jakości 

kształcenia na Wydziale, wewnątrz Uczelni oraz działań ogólnokrajowych, w tym danych 

odnoszących się do akredytacji kierunków kształcenia;  

5. organizowanie i koordynacja działań prowadzących do akredytacji państwowej 

i środowiskowej kierunków studiów realizowanych na Wydziale (w tym pomoc 

w przygotowaniu raportu samooceny jednostki);  

6. koordynacja i kontrola prawidłowości realizacji procesu oceny zajęć dydaktycznych przez 

studentów oraz zasięgania opinii absolwentów przy współpracy z Działem Kształcenia;  

7.  opiniowanie nowych programów kształcenia pod kątem zgodności z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji, wytycznymi Senatu Politechniki Opolskiej oraz wytycznymi danej Rady 

Wydziału;  

8. koordynacja procesu hospitacji zajęć dydaktycznych;  

9. sporządzanie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na Wydziale, prezentacja 

raportu na Radzie Wydziału oraz przygotowanie planu działań mających na celu 

podnoszenie jakości kształcenia w następnym roku;  

10. przekazanie do końca lutego corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na Wydziale 

Pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia; 

11. realizacja innych zadań regulowanych procedurami z zakresu jakości kształcenia. 
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2.4. Pełnomocnik ds. jakości kształcenia dla kierunku studiów  

 

Do zadań Pełnomocnika ds. jakości kształcenia dla kierunku studiów należy: 

1. współpraca w zakresie modyfikacji planów i programów studiów dla danego kierunku; 

2. zbieranie, gromadzenie i propagowanie informacji dotyczących działań w zakresie 

jakości kształcenia na kierunku studiów, w tym danych odnoszących się do 

akredytacji kierunków kształcenia; 

3. organizowanie i koordynacja działań prowadzących do akredytacji państwowej 

i środowiskowej kierunków studiów realizowanych w Instytucie (w tym pomoc 

w przygotowaniu raportu samooceny jednostki); 

4. koordynacja i kontrola prawidłowości realizacji procesu oceny zajęć dydaktycznych 

przez studentów oraz zasięgania opinii absolwentów przy współpracy 

z Pełnomocnikiem Dziekana ds. jakości kształcenia;  

5. opiniowanie nowych programów kształcenia pod kątem zgodności z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji, wytycznymi Senatu Politechniki Opolskiej oraz wytycznymi 

Rady Wydziału; 

6. sporządzenie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na kierunku studiów za 

poprzedni rok akademicki i przekazanie go do końca grudnia Pełnomocnikowi 

Dziekana ds. jakości kształcenia; 

7. nadzór nad realizacją niezbędnych działań dotyczących opracowania i przedłożenia 

dokumentacji programów kształcenia na kierunku studiów (ich nowelizacja); 

8. kontrola dokumentacji programów i planów studiów; 

9. informowanie o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją programów 

kształcenia; 

10. współpraca z Wydziałową Radą ds. jakości kształcenia i z Wydziałową Komisją ds. 

programów kształcenia; 

11. realizacja innych zadań regulowanych procedurami z zakresu jakości kształcenia. 

 

3. Zespoły robocze 

Dopuszcza się, by Dziekan Wydziału i dyrektor instytutu, w ramach funkcjonowania 

struktury WSZJK, powoływali zespoły robocze, określając ich rolę (zakres obowiązków 

i czynności), skład osobowy oraz podległość służbową.  



6 
 

4. Procedury Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

 

4.1. Funkcjonowanie WSZJK oparte jest o następujące procedury: 

 

 WWFiF/WSZJK/P1: Zasady kontroli zajęć dydaktycznych i konsultacji; 

 WWFiF/WSZJK/P2: Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych; 

 WWFiF/WSZJK/P3: Zasady wyboru przedmiotów obieralnych; 

 WWFiF/WSZJK/P4: Zasady powierzania obowiązków opiekuna pierwszego 

roku; 

 WWFiF/WSZJK/P5: Zasady planowania obciążeń dydaktycznych; 

 WWFiF/WSZJK/P6: Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich; 

 WWFiF/WSZJK/P7: Monitorowanie mobilności pracowników i studentów; 

 WWFiF/WSZJK/P8: Ocena i monitorowanie programów i zakładanych efektów 

kształcenia; 

 WWFiF/WSZJK/P9: Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz 

dokumentowania procesu kształcenia; 

 WWFiF/WSZJK/P10: Zasady monitorowania prawidłowości oceniania studentów 

i słuchaczy studiów podyplomowych; 

 WWFiF/WSZJK/P11: Zasady monitorowania praktyk studenckich; 

 WWFiF/WSZJK/P12: Zasady dyplomowania na studiach I stopnia; 

 WWFiF/WSZJK/P13: Zasady dyplomowania na studiach II stopnia; 

 WWFiF/WSZJK/P14: Zasady ustalania zastępstw i odrabiania zajęć 

dydaktycznych. 

 

4.2. Wszystkie procedury oraz dokumenty dotyczące WSZJK powinny zostać 

udokumentowane  w Wydziałowej Księdze Jakości, przygotowanej w oparciu 

o właściwe rozporządzenia Rektora. 

 

5. Nadzór nad realizacją działań w ramach struktury WSZJK 

Prodziekan ds. dydaktyki sprawuje nadzór nad realizacją działań w ramach struktury 

WSZJK  na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 


