
Zarządzenie Nr 24/2014 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 22 kwietnia  2014 roku 

w sprawie Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Uchwały Senatu nr 26/2013 z dnia 

25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza 

się, co następuje: 

§ 1 

Tworzy się Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  



Załącznik do zarządzenia nr 24/2014 

 

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 

1. Posiedzenia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia zwoływane są co najmniej raz na 

kwartał lub stosownie do potrzeb, przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia lub na wniosek co najmniej 7 członków Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Informacja o spotkaniu przesyłana jest 

drogą elektroniczną do wszystkich członków Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na 

co najmniej 7 dni przed jej terminem. 

 

2. Pod nieobecność Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia obradami 

kieruje jeden z trzech koordynatorów lub wyznaczona przez Przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia osoba spośród członków  Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. 

 

3. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia podejmuje decyzje zwykłą większością głosów 

przy obecności więcej niż połowy składu o Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia .  

 

4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia jedynie z głosem doradczym. 

 

5. Podjęte decyzje i ustalenia przekazywane są do nieobecnych na danym spotkaniu członków 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i nie podlegają kwestionowaniu. 

 

6. W posiedzeniach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia bierze udział pracownik Działu 

Nauczania pełniący rolę sekretarza. 

 

7. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane i protokół podpisywany jest przez osobę 

sporządzająca protokół i Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.  

 

8. Zespół ds. Jakości Kształcenia i Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia mogą odbywać 

spotkania odrębnie w sytuacji realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Rektora nr 

69/2013. W przypadku odrębnych spotkań obradom może przewodniczyć Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, koordynator zespołu lub inna osoba wskazana 

przez koordynatora zespołu.  

 

9. Przewodniczący może powoływać zespoły robocze spośród członków Komisji do zadań 

szczególnych. Z spotkań zespołów roboczych sporządza się notatkę, która jest podpisywana 

przez sporządzającego notatkę i Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. 

 

10. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia ma prawo, w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów, zgłosić do Rektora wniosek o odwołanie członka Uczelnianej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia, z powodu niewłaściwego wywiązywania się z  obowiązków członka 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 


