
 

UCHWAŁA Nr 4/RJK/2021 

Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia 

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 27 października 2021 r. 

 

 

 w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na 

Wydziale Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

 Na podstawie § 6 zarządzenia nr 205 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów 

studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., 

poz. 439)  

po analizie wyników pomiaru monitorowania losów absolwentów, którzy ukończyli studia 

prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

w roku akademickim 2019/2020  

 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia 

 Wydziału Prawa i Administracji 

 

na posiedzeniu w dniu 27 października 2021 roku, w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów (uprawnionych 13 osób, obecnych 7 osób, oddano 7 głosów, w tym za 7 

głosów, przeciw  0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nieważnych 0 głosów) 

 

postanawia przyjąć rekomendacje w zakresie  

doskonalenia jakości kształcenia na poziomie wydziału  

 

§ 1 

 



 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje wydziałowego koordynatora ds. jakości 

kształcenia do:  

1) pozostawania w stałym kontakcie z przedstawicielem samorządu studenckiego i 

przedstawiania członkom samorządu studenckiego wyciągu z informacji rocznej, 

dotyczącej wyników ankiet monitorowania losów absolwentów Wydziału; 

2) wystąpienia do władz dziekańskich Wydziału o podjęcie działań: 

a.  ukierunkowanych na wdrożenie przygotowanego przez Komisję Programową 

nowego programu studiów licencjackich i magisterskich na kierunku 

administracja, 

b. zmierzających do usprawnienia procedury rekrutacji na zajęcia dydaktyczne, 

c. informacyjnych dla studentów pierwszych lat studiów o zasadach rekrutowania 

na zajęcia dydaktyczne,  

d. ukierunkowanych na promowanie oferty wymiany studenckiej z innymi 

uczelniami, w szczególności zagranicznymi. 

3) wystąpienia do władz rektorskich o podjęcie działań zmierzających do poprawy 

jakości kształcenia w obszarze języków obcych. 

 

§ 2 

 

 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje kierowników katedr do podjęcia działań 

mających na celu wdrożenie bądź upowszechnienie przez pracowników katedry: 

1) interaktywnych form kształcenia na zajęciach ćwiczeniowych i konwersatoryjnych; 

2) praktycznych form kształcenia na zajęciach ćwiczeniowych. 

3) systematycznego monitorowania form prowadzenia zajęć. 

 

 

              Przewodniczący 

Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia 

                                                                       Wydziału Prawa i Administracji 

 



 

             dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK 


