
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 

tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl 

 

 

Regulamin 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

ze zmianami  

 

§1 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (dalej: Komisja) jest organem 

odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i nadzór Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej: Wydział). 

§2 

1. W skład Komisji wchodzą: 

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; 

2) dyrektorzy instytutów funkcjonujących na Wydziale; 

3) nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez dziekana, zapewniającej właściwą 

reprezentację wszystkich kierunków studiów prowadzonych na wydziale; 

4) przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia 

Zawodowego, 

5) Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału; 



6) 5 przedstawicieli studentów wskazanych przez właściwy organ Samorządu 

Studenckiego; 

7) 2 przedstawicieli doktorantów wskazanych przez właściwy organ Samorządu 

Doktorantów. 

§3 

2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) opracowanie polityki jakości kształcenia oraz procedur zapewniania jakości 

kształcenia zgodnie ze strategią rozwoju wydziału; 

2) prowadzenie oceny jakości kształcenia na wydziale; 

3) przedstawianie dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości 

kształcenia na wydziale na podstawie wyników oceny, o której mowa w pkt 2; 

4) wdrażanie i monitorowanie realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji na wydziale; 

5) współpraca z przedstawicielami pracodawców i ekspertów w zakresie konsultacji 

programów i efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na wydziale;  

6) określenie zasad oceny i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na wydziale; 

7) coroczne przedstawianie dziekanowi oraz radzie wydziału sprawozdania z prac 

Komisji. 

§4 

1. Komisję powołuje Rada Wydziału na okres kadencji władz Wydziału, z wyjątkiem 

przedstawicieli studentów i doktorantów, których powołuje się na dany rok akademicki. 

2. Przedstawicieli studentów i doktorantów, wydelegowanych na nowy rok akademicki 

przez właściwy organ odpowiednio samorządu studentów lub doktorantów, zgłasza się 

nie później niż do 15 października. 

§5 

1. Przewodniczący Komisji powołuje Sekretarza Komisji, spośród jej członków. 

2. Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności: 

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji; 

b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji; 



c) zawiadamianie członków Komisji o terminach posiedzeń; 

d) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Komisji. 

§6 

Komisja ustala roczny harmonogram prac i przedstawia go Radzie Wydziału do końca 

października każdego roku akademickiego. 

§7 

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy regulaminowej liczby członków. 

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

3. Sekretarz przedkłada uchwały Komisji Dziekanowi Wydziału w terminie 7 dni od dnia 

ich podjęcia. 

§8 

1. Poza posiedzeniami Komisji Przewodniczący może zarządzić podjęcie uchwały w trybie 

obiegowym, za pomocą poczty elektronicznej, o czym zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować wszystkich członków Komisji. 

2. Głosowanie w przedmiocie podjęcia uchwały w trybie obiegowym polega na przesłaniu 

w wyznaczonym terminie, na adres poczty elektronicznej wskazany przez 

Przewodniczącego, informacji dotyczącej przedstawionego projektu uchwały, 

odpowiednio: 

a) TAK - oznaczającej głos za podjęciem uchwały; 

b) NIE - oznaczającej głos przeciw podjęciu uchwały; 

c) WSTRZYMUJĘ SIĘ - oznaczający wstrzymanie się od głosu. 

3. Na następnym posiedzeniu Przewodniczący informuje Komisję o wynikach głosowania 

w przedmiocie podjęcia uchwały w trybie obiegowym. 

4. Wydrukowane wiadomości e-mail, dokumentujące głosowanie w przedmiocie podjęcia 

uchwały w trybie obiegowym, załącza się do protokołu posiedzenia o którym mowa w ust. 

3. 



§9 

1. W celu efektywnej realizacji swoich zadań Komisja może powoływać zespoły 

eksperckie i robocze, o charakterze stałym lub doraźnym. 

2. Stałe zespoły robocze powoływane są na okres kadencji Komisji, a ich skład i zadania 

określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Przedstawiciele studentów i doktorantów mogą być powoływani do Komisji 

i poszczególnych zespołów na dany rok akademicki. 

4. Prace stałych zespołów roboczych koordynują przewodniczący, powołani przez 

Komisję na wniosek Przewodniczącego. 

5. Członków zespołów roboczych powołuje Przewodniczący Komisji, na wniosek 

przewodniczących zespołów. W razie konieczności dokonania zmian w składzie zespołów 

roboczych stosuje się tą samą procedurę. 

6. Przewodniczący zespołu wyznacza z grona członków sekretarza zespołów, 

odpowiedzialnego za sporządzanie protokołu i gromadzenie dokumentacji prac zespołu. 

7. W ramach zespołu Przewodniczący powołuje sekretarza. Do obowiązków sekretarza 

należy informowanie członków zespołu o terminach kolejnych zebrań, przekazywanie 

pism drogą elektroniczną oraz sporządzenie protokołu z zebrania zespołu.  

8. Skład Zespołu do ds. Ewaluacji Systemu Jakości Kształcenia określa załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

9. Z zebrań zespołów roboczych sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 

zespołu. 

10. Zadania, okres kadencji oraz skład zespołów doraźnych ustala Komisja na wniosek 

przewodniczącego. Ustępy 4-7 stosuje się odpowiednio 

§ 9a 

Praca zespołów roboczych (stałych i doraźnych) podlega procesowi ewaluacji zgodnie 

z procedurą określoną w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

§10 

W celu realizacji swoich zadań Komisja może, w porozumieniu z Dziekanem, zapraszać do 

stałej lub doraźnej współpracy ekspertów spoza Uniwersytetu. 

 



§11 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, nie później niż na 3 dni przed 

planowanym terminem. 

2. O terminie posiedzenia członków Komisji informuje się drogą elektroniczną lub 

telefonicznie. 

3. Wnioski podlegające rozpatrzeniu na kolejnym posiedzeniu Komisji spływają do jej 

sekretarza w terminie do piątku w tygodniu poprzedzającym termin posiedzenia Komisji, 

do godz. 12.00.  

§12 

Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczona przez niego 

osoba. 

§13 

Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz 

Sekretarz Komisji. 

§14 

Sprawozdania z prac Komisji Przewodniczący przedstawia Dziekanowi oraz Radzie 

Wydziału nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 

§14a 

Zasady obiegu oraz przechowywania dokumentów będących przedmiotem lub efektem 

prac Komisji i jej zespołów roboczych określa załącznik nr 3 do Regulaminu. 

§15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. 

Stałe zespoły robocze WKdJK. 

 

1. W ramach WKdJK powołane są następujące stałe zespoły robocze: 

a) Zespół ds. Ewaluacji Systemu Jakości Kształcenia;  

b) Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia; 

c) Zespół ds. Programowych i Relacji z Interesariuszami Zewnętrznymi  

d) Zespół ds. Polityki Rozwoju Nauczycieli Akademickich; 

e) Zespół ds. Wewnętrznych Regulacji Systemu Jakości Kształcenia; 

 

2. 

2.1. Do zadań Zespołu ds. Ewaluacji Systemu Jakości Kształcenia należy: 

- analiza wyników prac pozostałych zespołów,  

- formułowanie rekomendacji dalszego postępowania, 

- kontrola wdrażania rekomendacji. 

2.2. W skład Zespołu wchodzą Przewodniczący Komisji oraz dyrektorzy Instytutów 

funkcjonujących na Wydziale. 

 

3.Do zadań Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy: 

- analiza procesu ewaluacji zajęć,  

- monitorowanie ocen, 

- badanie satysfakcji studentów z warunków materialnych studiowania i funkcjonowania 

administracji. 

 

4. Do zadań Zespołu ds. Programowych i Relacji z Interesariuszami Zewnętrznymi należy 

formułowanie opinii dotyczących zatwierdzania programów, wdrażania krajowych ram 

kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia oraz koordynowanie współpracy 

z przedstawicielami pracodawców i ekspertów w zakresie konsultacji programów 

i efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale. 



5.  

5.1. Do zadań Zespołu ds. Polityki Rozwoju Nauczycieli Akademickich należy: 

- formułowanie wniosków i opinii awansowych i pracowniczych,  

- analiza mobilności pracowników,  

- formułowanie rekomendacji służących rozwojowi naukowemu kadr i mobilności 

pracowników. 

5.2. W skład Zespołu wchodzą Przewodniczący Komisji oraz dyrektorzy Instytutów 

funkcjonujących na Wydziale. 

 

6. Do zadań Zespołu ds. Wewnętrznych Regulacji Systemu Jakości Kształcenia należy 

opracowywanie dokumentacji w zakresie funkcjonujących systemów jakości kształcenia 

oraz aktywności Komisji w tej dziedzinie. 

 

8. W ramach realizacji celów, dla których stałe zespoły robocze są powołane, 

Przewodniczący Komisji może im powierzyć dodatkowe zadania. 

 

 

Załącznik nr 2. 

Proces ewaluacji prac zespołów roboczych. 

 

1. Każdy zespół roboczy opracowuje raport roczny. Raport podpisuje przewodniczący 

zespołu. 

2. Raport roczny zespołu roboczego powinien obejmować następujące elementy: 

- skład zespołu, 

- wykaz zebrań w danym roku akademickim, 

- opis zrealizowanych zadań, 

- wnioski i postulaty dotyczące realizacji zadań, 

- informacje o dostrzeżonych problemach. 

3. Do raportu należy dołączyć protokoły zebrań zespołu. 



4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie raportu jest przewodniczący zespołu. 

5. Raport powinien być sporządzony po zakończeniu działalności w danym roku 

akademickim, do dnia 31 października danego roku. 

6. Przewodniczący zespołu, za pośrednictwem Sekretarza Komisji, przekazuje raport 

Przewodniczącemu Komisji oraz pozostałym członkom Zespołu ds. Ewaluacji Systemu 

Jakości Kształcenia, w wersji elektronicznej i papierowej. 

7. Zespół ds. Ewaluacji Systemu Jakości Kształcenia dokonuje oceny raportu pod kątem 

zgodności działalności zespołu z wyznaczonym celem, zrealizowanych zadań, 

dostrzeżonych problemów, zgłoszonych wniosków i postulatów. Wzór oceny raportu 

określa punkt 14 niniejszego załącznika. 

6. Po dokonaniu oceny raportu, Przewodniczący Komisji zarządza przesłanie raportu oraz 

oceny, w wersji elektronicznej, pozostałym członkom Komisji, nie później niż na 7 dni 

przed posiedzeniem Komisji, na którym raporty mają zostać przyjęte. 

7. Na podstawie ocen Przewodniczącego Komisja podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia 

raportu. Komisja może przyjąć raport bez uwag, z uwagami lub odrzucić raport. 

8. Jeżeli Komisja w uchwale, o której mowa w punkcie 7 zgłosiła uwagi, zespół roboczy 

ma obowiązek usunąć stwierdzone nieprawidłowości w czasie prac w kolejnym roku 

akademickim. 

9. W razie odrzucenia raportu, zespół ma obowiązek przedstawienia nowego raportu, 

w terminie 7 dni od podjęcia przez Komisję uchwały o odrzuceniu. Nowy raport podlega 

ponownej ocenie i przyjęciu. Punkty 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio, z tym, że termin 

przesłania poprawionego raportu może być skrócony do 2 dni. 

10. Przewodniczący Komisji przygotowuje raport Zespołu ds. Ewaluacji Systemu Jakości 

Kształcenia. Podlega on zatwierdzeniu przez Komisję przy odpowiednim zastosowaniu 

punktów 6-9. 

11. Uchwały w przedmiocie przyjęcia raportów powinny być podjęte do 30 listopada 

danego roku. Uchwała w przedmiocie raportu poprawionego po odrzuceniu 

poprzedniego, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 9 powinna zostać podjęta 

w ciągu 14 dni od dnia złożenia poprawionego raportu. 

12. Treść zatwierdzonych raportów rocznych z prac zespołów roboczych, ocen 

Przewodniczącego oraz uchwał Komisji w tym przedmiocie podlega uwzględnieniu 

w sprawozdaniu z prac Komisji.  

13. Prace zespołów roboczych o charakterze doraźnym podlegają ewaluacji przy 

odpowiednim zastosowaniu zasad dotyczących stałych zespołów roboczych. Termin 

złożenia raportu z działalności ustala Przewodniczący Komisji, przy powołaniu zespołu 

i jego składu. 



14. Zasady przechowywania dokumentacji z procesu ewaluacji prac zespołów roboczych 

określa punkt III.3 i III.4 Załącznika nr 3 do Regulaminu. 

15. Wzór oceny raportu zespołu roboczego: 

Nazwa zespołu Wykonanie powierzonych zadań 

Ocena Uwagi 

 [pozytywna/ 

pozytywna z 

uwagami/ 

negatywna] 

 

Odniesienie się do 

zgłoszonych przez 

zespół wniosków i 

postulatów 

 

 

 

Załącznik nr 3. 

Zasady obiegu i przechowywania dokumentów będących przedmiotem lub 

efektem prac Komisji i jej zespołów roboczych. 

 

Część I. 

Zasady zewnętrznego obiegu dokumentów. 

I.1. Pod pojęciem zewnętrznego obiegu dokumentów należy rozumieć przekazywanie 

dokumentów pomiędzy Komisją, Przewodniczącym i zespołami roboczymi a osobami 

niebędącymi członkami Komisji. 

I.2. Dokumenty przygotowane przez organy i pracowników Uniwersytetu i Wydziału 

składane są do Komisji za pośrednictwem Sekretarza.  

I.3. W przypadku złożenia dokumentu wyłącznie w formie papierowej, Sekretarz 

dokonuje konwersji do formy dokumentu elektronicznego. Ponadto Sekretarz wykonuje 

kopie dokumentu w formie papierowej dla celów archiwizacji. 

I.4. W zależności od adresata dokumentu (Komisja, Przewodniczący, zespoły robocze) 

Sekretarz przesyła niezwłocznie dokument w formie elektronicznej do odpowiedniego 



podmiotu. Dokumenty adresowane do całej Komisji są przekazywane 

Przewodniczącemu. 

I.5. Dokumenty przygotowywane przez Komisję, Przewodniczącego lub zespoły robocze, 

których adresatami są organy i pracownicy Uniwersytetu i Wydziału są przekazywane do 

Sekretarza, w formie elektronicznej i papierowej. Sekretarz wykonuje kopie dokumentów 

dla celów archiwizacji, a następnie przekazuje odpowiednim adresatom, za 

pośrednictwem kancelarii Dziekanatu.  

I.6. Dokumenty przekazane przez osoby trzecie (w tym interesariuszy zewnętrznych) 

poszczególnym zespołom roboczym, związane z zakresem zadań całej Komisji są 

niezwłocznie przekazywane przez przewodniczącego lub członka zespołu do Sekretarza. 

Sekretarz sporządza kopie dokumentów dla celów archiwizacji, a następnie przekazuje 

Przewodniczącemu. Przewodniczący, w zależności od potrzeb, może zarządzić 

przekazanie dokumentu poszczególnym członkom Komisji w trybie określonym w 

punkcie I.4. 

Część II. 

Zasady wewnętrznego obiegu dokumentów. 

II.1. Pod pojęciem wewnętrznego obiegu dokumentów należy rozumieć przekazywanie 

dokumentów pomiędzy Komisją, Przewodniczącym, Sekretarzem, zespołami roboczymi i 

członkami Komisji. 

II.2. Dokumenty przygotowywane przez Przewodniczącego, przeznaczone dla zespołów 

roboczych lub poszczególnych członków Komisji są przekazywane do Sekretarza w 

formie elektronicznej i w razie potrzeby również papierowej. Sekretarz wykonuje kopie 

dokumentu dla celów archiwizacji, a następnie przesyła niezwłocznie dokument w formie 

elektronicznej (w razie potrzeby również papierowej) do odpowiedniego podmiotu. 

II.3. Dokumenty przygotowywane przez zespoły robocze, przeznaczone dla 

Przewodniczącego lub członków Komisji są przekazywane przez przewodniczącego 

zespołu do Sekretarza w formie elektronicznej i w razie potrzeby również papierowej. 

Sekretarz wykonuje kopie dokumentu dla celów archiwizacji, a następnie przesyła 

niezwłocznie dokument w formie elektronicznej (w razie potrzeby również papierowej) 

do odpowiedniego podmiotu. 

II.4. Zasady obiegu dokumentów w ramach procedury ewaluacji prac zespołów roboczych 

Komisji określa załącznik nr 2. 

Część III. 

Zasady przechowywania dokumentów. 

III.1. Wszystkie dokumenty kierowane z zewnątrz do Komisji, jej Przewodniczącego oraz 

zespołów roboczych są przechowywane w formie elektronicznej i papierowej przez 



Sekretarza Komisji. W razie zmiany na stanowisku Sekretarza, całość dokumentacji 

podlega przekazaniu osobie, która zastąpiła dotychczasowego Sekretarza. 

III.2. Wszystkie dokumenty przygotowane przez Komisje, jej Przewodniczącego oraz 

zespoły robocze są przechowywane w formie elektronicznej i papierowej przez 

Sekretarza Komisji. W razie zmiany na stanowisku Sekretarza, całość dokumentacji 

podlega przekazaniu osobie, która zastąpiła dotychczasowego Sekretarza. 

III.3. Raporty zespołów roboczych w wersji elektronicznej i papierowej są 

przechowywane przez przewodniczących zespołów oraz Sekretarza Komisji. W razie 

zmian osobowych w składzie Komisji lub zespołów raporty są przekazywane osobom, 

które zastąpiły osoby pełniące funkcje przewodniczącego lub Sekretarza Komisji. 

III.5. Oceny raportu dokonane przez Przewodniczącego Komisji oraz uchwały Komisji w 

sprawie przyjęcia raportu w wersji elektronicznej i papierowej są przechowywane przez 

Sekretarza Komisji. Punkt III.3. zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 

 


