
Zarządzenie Nr 1/2014 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 15 lipca 2014 roku 

w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Doskonalenia i Zapewniania 

Jakości Kształcenia 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 

164, poz. 1365 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia 

zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. Wewnętrzny System Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa 

w oparciu o przyjęte procedury. Każda procedura zostaje przedstawiona w formie opisowej i zwięzłej 

formie graficznej zawierającej schemat odpowiedzialności. 

2. Kluczowymi procedurami obejmujących związanymi z procesem kształcenia i zapewniania jakości 

kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu są:  

� procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia, 

� procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia i zapewniania jakości kształcenia, 

� procedura zapewniania studentom materialnego wsparcia, 

� procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych i patologicznych, 

� procedura tworzenia i likwidowania studiów podyplomowych, 

� procedura upowszechniania informacji, 

� procedura oceny nauczyciela akademickiego, 

� procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów, 

� procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich, 

� procedura hospitacji zajęć 

3. Procedura zostaje przygotowana na druku Wzór Procedury, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

4. Procedura zawiera załączniki w których znajdują się formularze oraz inne niezbędne druki.  

5. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu prowadzony jest rejestr procedur wydziałowych.  

6. Wzór rejestru procedury wydziałowej związanej z doskonaleniem i jakością kształcenia stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

&2 

Wszystkie zmiany w procedurze nanosi się w tabeli zmian procedur, która stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zarządzenia.  

&3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

          Dziekan  

   Wydziału Nauk o Zdrowiu 



 

 

załącznik nr 1 

DRUK PROCEDURY 

 

 
WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA 

symbol  

 
NAZWA PROCEDURY 

 

 

1. Podstawy prawne 
1.1. ………………………………………………………..………………………………….. 
1.2. ……………………………………………………….………………………………….. 

 
 
2. Cel i przedmiot procedury 

Celem i przedmiotem procedury jest …………………………………………………….. 
 
 
3. Zakres stosowania procedury 
…………………………………………………….………………………………….. 
 
 
4. Definicje 
………………- działanie związane z………………………….. 
 
 
5. Odpowiedzialność  

5.1. odpowiedzialność merytoryczna 
 - ………………………………… 
 - ………………………………… 
5.2. odpowiedzialność funkcjonalna 
 - ………………………………… 
 - ………………………………… 
5.3. nadzór 
 - ………………………………… 
 - ………………………………… 
 

6. Sposób postępowania 
6.1. ………………………………………………………..………………… 
6.2. ………………………………………………………..………………… 
 

 
7. Procedury powiązane z przedmiotem i zakresem procedury 

7.1………………………………………………………..………………… 
7.1………………………………………………………..………………… 
 

8. Załączniki 
1. 
2. 



 
załącznik nr 2 

WYKAZ WYDZIAŁOWYCH PROCEDUR DOSKONALENIA I ZAPEWNIANIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Nr Element procesu kształcenia Symbol procedury 

 

0 Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia - wzór i oznaczenie procedur. 

WSDZJK-WNoZ/0 
 

1 Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów 
kształcenia  

WSDZJK-WNoZ/1 
 

2 Procedura oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości 
kształcenia  

WSDZJK-WNoZ/2 
 

3 Procedura zapewniania studentom materialnego wsparcia WSDZJK-WNoZ/3 
 

4 Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych i 
patologicznych 

WSDZJK-WNoZ/4 
 

5 Procedura tworzenia i likwidowania studiów podyplomowych  WSDZJK-WNoZ/5 
 

6 Procedura upowszechniania informacji  WSDZJK-WNoZ/6 
 

7 Procedura oceny nauczyciela akademickiego WSDZJK-WNoZ/7 
 

8 Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów WSDZJK-WNoZ/8 
 

9 Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich  WSDZJK-WNoZ/9 
 

10 Procedura hospitacji zajęć WSDZJK-WNoZ/10 
 

 



 

załącznik nr 3 

WZÓR REJESTRU PROCEDURY DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

 

Symbol procedury Nawa procedury Data Wydanie 

    

    
 

    
 

 

 

Przykład wypełnienia rejestru procedury wydziałowej 

Symbol procedury Nawa procedury Data 

rejestracji 

Wydanie 

WSDZJK-1/WNoZ 
 

Procedura weryfikacji osiągania 

zakładanych efektów kształcenia oraz 

oceniania studentów, doktorantów i 

słuchaczy studiów podyplomowych. 

2014-07-01 1/2014 
 

    

 



 

załącznik nr 4 

 

WZÓR TABELI ZMIAN PROCEDUR WYDZIAŁOWYCH 
DOSKONALENIA I ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

TABELA ZMIAN 
Symbol 
procedury…………………. 
 

podpis 

 
PROCEDURA ………………………………………………………….……. 

Autor 
zmian 

Dziekan 

Lp. Data Strony 
zmienione 

Krótki opis zmiany   

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 


