
 

UCHWAŁA Nr 2/RJK/2020 

Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia 

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

 

 w sprawie przyjęcia dalszych rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości zajęć 

dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 Na podstawie § 3 pkt 1 zarządzenia nr 180 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań wydziałowych 

koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości kształcenia 

(Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 390) oraz § 7 zarządzenia nr 206 Rektora 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 440) po analizie wyników pomiaru oceny zajęć 

dydaktycznych prowadzonych w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia 

 Wydziału Prawa i Administracji 

 

na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie 

(uprawnionych 10 osób, obecnych 8 osób, oddano 8 głosów, w tym za 8 głosów) 

 

postanawia przyjąć dalsze rekomendacje w zakresie  

doskonalenia jakości kształcenia na poziomie wydziału  

 

 



 

§ 1 

 

W związku z § 3 ust. 1 uchwały Nr 1/RJK/2020 z 28 stycznia 2020 r. Wydziałowa Rada 

ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu zobowiązuje wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia 

do: 

1) organizacji co najmniej raz w semestrze spotkania informacyjnego dla studentów, 

kierowanego w szczególności do studentów pierwszego roku. Podczas spotkania 

wydziałowy koordynator jest zobowiązany w szczególności do: 

a) przedstawienia średniej wyników uzyskanych przez pracowników wydziału 

(dane ogólne) na tle danych uczelnianych, 

b) zaprezentowania widoku ankiety ze strony wykładowcy (clip przygotowany 

przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia), 

c) przedstawienia sprawozdania z działalności Wydziałowej Rady ds. Jakości 

Kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących wyników 

oceny będących przedmiotem dyskusji i zaleceń Rady, 

d) zwrócenia się do studentów z prośbą o sformułowanie zaleceń dotyczących 

pytań do ankiety i usprawnienia przeprowadzenia ankiet, a następnie 

przedstawienia przedmiotowych zaleceń Wydziałowej i Uczelnianej Radzie ds. 

Jakości Kształcenia; 

2) pozostawania w stałym kontakcie z przedstawicielem samorządu studenckiego i 

opiekunem I roku oraz przedstawiania członkom samorządu studenckiego i 

opiekunowi I roku wyciągu z informacji rocznej, dotyczącej wyników ankiet oceny 

dydaktycznej za zrealizowany rok akademicki; 

3) odbywania co najmniej raz w miesiącu dodatkowych dyżurów dla studentów. 

Terminy dyżurów wydziałowy koordynator przekazuje z odpowiednim 

wyprzedzeniem wszystkim studentom za pomocą informacji USOSmail i informacji 

umieszczonej na kontach mediów społecznościowych, administrowanych przez 

Wydział Prawa i Administracji oraz samorząd studencki.  

 

 

§ 2 

 

1. W związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr 1/RJK/2020 z 28 stycznia 2020 r. Wydziałowa 

Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu zobowiązuje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji do propagowania oceny jakości zajęć, 

a w szczególności procedury ankietowania zajęć. Informacje w tym zakresie powinny 

być przekazywane studentom na końcowych zajęciach z przedmiotu, przed 

przystąpieniem studentów do zaliczeń końcowych lub egzaminów. 



 

2. W związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr 1/RJK/2020 z 28 stycznia 2020 r. Wydziałowa 

Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu zobowiązuje wydziałowego koordynatora do: 

1) propagowania anonimowości ankiet studenckich oraz ich funkcji jako 

podstawowego kanału przekazywania informacji o jakości zajęć dydaktycznych, 

przede wszystkim podczas spotkań ze studentami, o których mowa w § 1; 

2) przesyłania w dniu otwarcia ankiet oceny dydaktycznej materiałów 

promujących wypełnianie ankiet, przygotowanych przez Uczelnianą i Wydziałową 

Radę ds. Jakości Kształcenia.  

 

 

              Przewodniczący 

Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia 

                                                                       Wydziału Prawa i Administracji 

 

             dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK 

         


