Działania władz rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego
podjęte w roku akademickim 2008/2009 na rzecz doskonalenia jakości kształcenia
1. Wspieranie działań Biura ds. Jakości Kształcenia (BJK) i Pracowni Ewaluacji
Jakości Kształcenia (PEJK) na UW.
a) działania BJK – tworzenie i rozwój systemu zapewniania i doskonalenia
jakości kształcenia na UW; upowszechnianie róŜnych form i mechanizmów
zapewniania jakości – w tym budowania programów studiów w oparciu o
efekty kształcenia; gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących
wdraŜania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w
szczególności analizy sprawozdań z oceny własnej (opracowanych przez
Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia zgodnie z Uchwałą
nr 240 Senatu UW z dn. 20 czerwca 2007 r.) i przygotowywanie
rekomendacji dla władz jednostek i władz rektorskich ;
b) działania PEJK - analiza pierwszej studenckiej Ogólnouniwersyteckiej
Ankiety

Oceniającej

przeprowadzonej

w

Jakość

Kształcenia

na

roku

akademickim

UW,

przygotowanej

2007/2008;

i

inicjatywa

przygotowania przez socjologów wspólnego dla wszystkich jednostek
kwestionariusza

ankiety

wydziałowej,

współorganizacja

przebiegu

ankietowania oraz centralne opracowanie wyników ankiety; przygotowanie
kwestionariusza ankiety oceniającej jakość kształcenia przez pracowników;
c) usprawnienie przetwarzania danych uzyskanych z ankiet, w tym zakup
sprzętu do przetwarzania i skanowania ankiet (skanowanie i porządkowanie
– Dział Sieci Komputerowych).
2. Rozpoczęcie nowelizacji Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
a) powołanie Komisji ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW, która
zakończyła pracę w czerwcu 2009 r.; pozostały do przeprowadzenia
działania prawno-legislacyjne;
b) wprowadzenie postulowanej przez studentów pilnej zmiany terminu zapisów
na zajęcia wychowania fizycznego, która będzie obowiązywała od roku
akademickiego 2009/2010 (Uchwała nr 78 Senatu UW z dn. 22 kwietnia
2009 r.).
3. Upowszechnianie zasad konstruowania programów studiów w oparciu o efekty
kształcenia w ramach wspólnych działań Pełnomocnika ds. Procesu Bolońskiego i
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Biura ds. Jakości Kształcenia (szkolenia) oraz Senackiej Komisji ds. Studentów,
Doktorantów i Procesu Kształcenia (analiza nowych programów studiów).
4. Podjęcie działań w kierunku poprawy funkcjonowania serwisu internetowego
USOSweb i rejestracji Ŝetonowej UL w ramach systemu USOS oraz usprawnienie
zapisów na zajęcia przez Internet.
a) zakup oraz skonfigurowanie nowych serwerów i sprzętu dla systemu
USOS,

USOSweb,

rejestracji

UL,

Ŝetonowej

a

takŜe

działania

optymalizujące funkcjonowanie aplikacji (Dział Aplikacji Komputerowych –
DAK);
b) stworzenie wszystkim studentom uczelni moŜliwości rejestracji na egzaminy
ustne poprzez centralny USOSweb (równieŜ tym, którzy wcześniej mieli
dostęp tylko do USOSwebów w macierzystych jednostkach);
c) aktualizacja przewodników i opracowanie materiałów dotyczących obsługi
USOSweb

oraz

przygotowanie

oferty

szkoleń

dla

studentów

rozpoczynających studia na UW. Szkolenia odbywać się będą podczas dni
adaptacyjnych (DAK).
5. Podjęcie działań w kierunku doskonalenia nauczania języków obcych na UW
(Uchwała nr 119 Senatu UW z dn. 17 czerwca 2009 r.):
a) objęcie rejestracją Ŝetonową studentów wszystkich form studiów;
b) reorganizacja w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków
Obcych;
c) reorganizacja systemu certyfikacji biegłości językowej.
6. Podjęcie działań w celu poprawy dostępności i uŜyteczności informacji na temat
kształcenia na UW:
a) zobowiązanie kierowników jednostek do uzupełnienia informacji na
stronach www jednostek (zasady studiowania, plany i programy studiów,
procedury składania pracy dyplomowej, aktualne składy ZSS i komisji
stypendialnych, miejsca i terminy dyŜurów, regulaminy) oraz linków do
strony www ZSS jednostki, strony głównej UW, strony Biura Spraw
Studenckich, a w szczególności do aktów prawnych regulujących
funkcjonowanie naszej Uczelni;
b) zobowiązanie

Zarządów

Samorządu

Studentów

w

jednostkach

do

uzupełnienia informacji na stronach www ZSS jednostek (aktualne składy
ZSS i komisji stypendialnych, miejsca i terminy dyŜurów, regulaminy) oraz
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linków do strony www jednostki, strony głównej UW, strony Biura Spraw
Studenckich, a w szczególności do aktów prawnych regulujących
funkcjonowanie naszej Uczelni;
c) przygotowanie informacji o programie MOST do umieszczenia na stronach
jednostek;
d) przygotowanie

przewodnika

po

Biurach

ogólnouniwersyteckich

dla

studentów.
7. Podjęcie działań w celu poprawy działania biur administracji centralnej:
a) przeprowadzono

badanie

wśród

pracowników

biur

podlegających

prorektorowi ds. studenckich.
8. Ścisła

współpraca

z

reprezentacją

Samorządu

Studentów

i

Samorządu

Doktorantów.
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