Regulamin Wewnętrzny
Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (KZJK) – kierunek GRAFIKA
dla studiów realizowanych na Wydziale Sztuki, AJD
§1
Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia Wydziału Sztuki podejmują działania na rzecz
zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach. KZJK powoływane są na czas
jednej kadencji.
§2
Przewodniczącym KZJK powinien być przedstawiciel dyrekcji lub osoba przez niego wskazana
z minimum kadrowego kierunku oraz należąca do niego.
§3
W skład zespołu powinni wchodzić pracownicy naukowo-dydaktyczni, zaliczani do minimum
kadrowego kierunku, a także przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
§4
Skład Zespołu zatwierdzany jest przez Radę Instytutu i Radę Wydziału.
§5
KZJK zbiera się odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
§6
W swych działaniach KZJK korzysta z opinii i sugestii RJK, UZAE, WZJK.
§7
Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia dokonują corocznej oceny własnych działań
i przedstawiają je WZJK i Radzie Instytutu oraz do wiadomości Dyrektorowi Instytutu i
Dziekanowi Wydziału przed zakończeniem roku akademickiego do dnia 15 lipca.
§8
Do zadań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należą w szczególności:
1) Określanie celów i metod zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wybranym
kierunku oraz wdrażanie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia;
2) Analizowanie zgodności kształcenia prowadzonego na kierunkach, specjalnościach i
specjalizacjach ze strategią, misją i polityką jakości Uczelni i wydziału;

3) Proponowanie zmian w programach kształcenia zgodnie z obwiązującymi aktami
prawnymi oraz z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy, opinii interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych, a także wniosków z monitorowania kariery zawodowej
absolwenta;
4) Inicjowanie zmian w zakresie metod doskonalenia procesu kształcenia na kierunku, w tym
m.in. metod i form kształcenia, realizacji i weryfikacji efektów kształcenia, infrastruktury
dydaktycznej i warunków prowadzenia zajęć, itp.
5) Analiza sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na danych kierunkach;
6) Nadzorowanie realizacji systemu akumulacji i transferu punktów ECTS na kierunku
i monitorowanie systemu przy uwzględnieniu opinii studentów, doktorantów i słuchaczy;
7) Monitorowanie prawidłowości zasad oceniania studentów i doktorantów na kierunku;
8) Monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania na poszczególnych
kierunkach oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych.
9) Kierunkowe Zespoły przedstawiają propozycje rozwiązań i działań dotyczących jakości
kształcenia innym zespołom USZJK zgodnie z zakresem ich kompetencji.
10) W zakresie dotyczącym jakości kształcenia Kierunkowe Zespoły przedstawiają propozycje
działań dyrektorom i Radom Instytutów.
§9
Regulamin organizacyjny Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia jest dokumentem
wewnętrznym.
§ 10
Przebieg posiedzenia KZJK jest dokumentowany w formie notatki, podpisany przez
uczestników spotkania i przechowywany w dokumentacji Kierunku.
§ 11
Zmiany regulaminu wymagają obecności na posiedzeniu większości członków Zespołu oraz
większości bezwzględnej głosów oddanych za nowelizacją regulaminu.

