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 System Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Chełmie (SZJK), regulujący 

działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia na 

poszczególnych kierunkach, funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 57/2019 Rektora PWSZ 

w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

w PWSZ w Chełmie z późniejszymi zmianami. 

SZJK został pierwotnie wprowadzony Uchwałą nr 3/LVII/2010 Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Chełmie, a późniejsze zmiany w SZJK wynikały z systematycznego przeglądu procedur 

przez Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz z dążenia do 

doskonalenia narzędzi służących zapewnieniu jakości kształcenia w Uczelni.  

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia jest regulowany na dwóch 

poziomach, tj. uczelnianym (Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia) oraz 

instytutowym (kierunkowe komisje ds. zapewnienia jakości kształcenia).  

W celu realizacji zadań systemu zapewnienia jakości kształcenia powołana została 

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UKZJK) – Zarządzeniem  

nr 79/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 7 września 

2020 r. w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. W skład 

Komisji wchodzą nauczyciele akademiccy oraz Kierownik Działu Toku Studiów, a także 

przedstawiciel wskazany przez organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.  

Z kolei działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia na poziomie instytutowym 

podejmują dyrektorzy odpowiednich instytutów oraz komisje kierunkowe, w których skład 

wchodzą kierownicy katedr, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele pracowników 

administracji oraz co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez organ uchwałodawczy 

samorządu studenckiego. W pracach komisji uczestniczą także z głosem doradczym 

przedstawiciele pracodawców.  

Zadania z zakresu jakości kształcenia wykonuje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 

Kształcenia, powołany Zarządzeniem nr 47/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika 



Rektora ds. Jakości Kształcenia. Zmiany dotyczące zadań realizowanych przez Pełnomocnika 

Rektora ds. Jakości Kształcenia zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 54/2013 Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia nr 47/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Do podstawowych zadań Pełnomocnika 

Rektora ds. Jakości Kształcenia należą m. in.: dokonywanie bieżącej analizy oraz inicjowanie 

działań w obszarze jakości kształcenia, monitorowanie przestrzegania zasad oraz procedur 

określających funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ  

w Chełmie, wnioskowanie do władz Uczelni o podejmowanie działań w zakresie 

funkcjonowania oraz doskonalenia systemu jakości kształcenia, ocena funkcjonowania 

systemu jakości kształcenia, w tym weryfikacja realizacji działań naprawczych 

rekomendowanych przez UKZJK.  

Zgodnie ze Statutem PWSZ w Chełmie, kompetencje związane z jakością kształcenia 

w PWSZ w Chełmie posiada również Senat, do którego zadań należy w szczególności: 

ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, 

określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się, uchwalanie i zmiana Statutu Uczelni 

oraz Regulaminu studiów.  

 

 


