REGULAMIN WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Wydział Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

§1
Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia (WZJK) jest integralną częścią Uczelnianego
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
§2
Skład oraz przewodniczący WZJK powoływany jest uchwałą Rady Wydziału na wniosek
Dziekana Wydziału.
§3
Zespół powoływany jest na czas jednej kadencji
§4
Posiedzenia Zespołu odbywają się stosownie do potrzeb. Spotkania zwołuje jej
przewodniczący z inicjatywy własnej lub z inicjatywy Rady Wydziału nie rzadziej niż raz w
semestrze.
§5
W spotkaniach zespołu mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym zaproszone
przez przewodniczącego Zespołu.
§6
Przebieg posiedzenia Zespołu jest protokołowany. Protokoły przechowywane są
w dokumentacji dziekanatu Wydziału Sztuki.
Protokoły są jawne i udostępniane na stronie internetowej Wydziału Sztuki.

§7
Zmiany regulaminu wymagają obecności na posiedzeniu większości członków Zespołu
oraz większości bezwzględnej głosów oddanych za nowelizacją regulaminu.

§8

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przekazuje coroczne do dnia 30 lipca
sprawozdanie z działalności wraz z końcem roku akademickiego do dziekana i Rady
Jakości Kształcenia.

§9
Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należą w szczególności:
1. Do zadań Zespołu należy podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz zapewniania
i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Sztuki AJD, zgodnie z Uczelnianym
Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia.
2. Proponowanie metod doskonalenia procesu kształcenia, w tym m.in. metod i form
kształcenia, realizacji i weryfikacji efektów kształcenia, itp.z uwzględnieniem opinii
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
3. Proponowanie działań mających na celu podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych kadry
akademickiej.
4. Proponowanie działań mających na celu podnoszenie jakości obsługi administracyjnej
procesu dydaktycznego.
5. Proponowanie sposobów poprawy warunków studiowania studentów, doktorantów
i słuchaczy studiów podyplomowych.
6. Analizowanie, przygotowywanie raportów i publikowanie wyników badań
ankietowych.
7. Przygotowanie i upowszechnianie informacji na temat jakości kształcenia
prowadzonego na wydziale.
8. WZJK przedstawiają propozycje rozwiązań i procedur dotyczących zapewnienia jakości
kształcenia RJK.
9. W zakresie dotyczącym programów kształcenia i zapewnienia jakości kształcenia na
kierunkach prowadzonych przez wydział WZJK przedstawiają propozycje działań
dziekanom i Radom Wydziałów.

