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1.Cel  i przedmiot procedury 
Celem procedury jest weryfikacja zgodności organizacji procesu kształcenia, a w szczególności  
procedur doskonalenia jakości kształcenia, planów zajęć, infrastruktury wykorzystywanej do zajęć i 
osobowych przydziałów zajęć z  zakładanymi efektami  kształcenia  dla  kierunków studiów 
prowadzonych na Wydziale.   
 
2. Zakres stosowania procedury  
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 
 
3. Definicje  
Brak specyficznych 
 
4. Odpowiedzialność  
4.1. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia 
4.2. Dyrektorzy ds. dydaktyki Instytutów Wydziału 
4.3. Prodziekan ds. studentów. 
 
5. Sposób postępowania  
5.1. Organizacja procesu kształcenia podlega okresowemu przeglądowi  w  zakresie  zgodności  z 
zakładanymi  efektami  kształcenia  dla  kierunku studiów prowadzonych na Wydziale.  Przeglądu 
dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata. 
5.2. W trakcie przeglądu ustala się, czy  
5.2.1. plany zajęć uwzględniają pozwalają na realizację efektów kształcenia, zapewniają właściwe 
przedmioty i właściwą liczbę godzin zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów; zachowują 
właściwą sekwencję przedmiotów; 
5.2.2. zajęcia odbywają się z wykorzystaniem odpowiedniej infrastruktury i wyposażenia; 
5.2.3. zajęcia prowadzone są zgodnie z przydziałem zajęć i w sposób gwarantujący wysoką jakość 
kształcenia (brane są także pod uwagę wyniki ankiet studenckich). 
5.3. Przeglądu dokonuje Wydziałowy zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności Zespół opracowuje propozycje działań naprawczych, które przekazuje 
Dziekanowi Wydziału.  

6. Podstawa prawna 
6.1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 
warunków prowadzenia studiów. 
6.2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla klasyfikacji uzyskiwanych w 



ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8. 
6.3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 października 2014 r. w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.  
6.4. Ocena programowa i instytucjonalna PKA - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej z dnia 29 września 
2011 r. 
6.5. Uchwała nr 1/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 IX 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości 
Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim. 
 

  

 


