
Regulamin
Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL z dnia 29 listopada 2012 r. nr 723/II/9

§ 1
Uniwersytecka  Komisja  ds.  Jakości  Kształcenia,  zwana  dalej  Komisją,  jest  organem  doradczym 
i opiniodawczym  powołanym  przez  Senat  KUL do  koordynacji  działań  projakościowych,  w  tym 
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

§ 2
Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) koordynowanie polityki oraz procedur zapewniania jakości; 
2) wprowadzanie  i  doskonalenie  procedur  w zakresie  europejskich standardów wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego;
3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia;
4) monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów;
5) monitoring kryteriów i procedur oceniania studentów;
6) weryfikowanie obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;
7) inicjowanie procedury akredytacji środowiskowej;
8) rekomendowanie nowych form i kierunków kształcenia Senatowi KUL;
9) nadzór nad procesem monitorowania losów zawodowych absolwentów;
10) koordynowanie  współpracy  z  pracodawcami,  przedstawicielami  rynku  pracy  oraz  innymi 

podmiotami w celu zapewnienia i rozwoju wdrażanych działań projakościowych.

§ 3
1. W skład Komisji wchodzą:

1) Pełnomocnik ds. jakości kształcenia jako przewodniczący;
2) Prorektor ds. studenckich;
3) Prorektor ds. nauki i rozwoju;
4) wskazani przez Dziekanów  Koordynatorzy Wydziałowi,  członkowie Wydziałowych Komisji  ds. 

Jakości Kształcenia;
5) przedstawiciel Kolegium MISHuS;
6) Kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów;
7) przedstawiciel studentów;
8) przedstawiciel doktorantów;
9) koordynator statystyczny;
10)Sekretarz - pracownik Działu Toku Studiów;
11)przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych;
12) przedstawiciel  Uniwersyteckiego  Centrum  Studiów  Podyplomowych  i  Doskonalenia 

Zawodowego
2. W  posiedzeniach  Komisji  mogą  uczestniczyć  inne  osoby  zaproszone  przez  Rektora  bądź 

Pełnomocnika ds. jakości kształcenia.

§ 4
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Pełnomocnik ds. jakości kształcenia.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

§ 5
Komisja może powoływać zespoły do realizacji poszczególnych zadań.

§ 6
Sprawozdania z działalności Komisji Pełnomocnik ds. jakości przedstawia Senatowi KUL.

§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.


