
 

UCHWAŁA Nr 1/RJK/2020 

Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia 

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

 

 w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych 

oraz harmonogramu planowanych działań usprawniających proces dydaktyczny 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 28 stycznia 2020 roku, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 

głosów (uprawnionych 10 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 oraz harmonogram planowanych działań usprawniających 

 

 



 

§ 1 

 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje nauczycieli akademickich do: 

1) informowania studentów o możliwości oraz potrzebie wypełniania kwestionariuszy 

oceny zajęć dydaktycznych podczas zajęć kończących cykl dydaktyczny z 

poszczególnych przedmiotów; 

2) systematycznego zapoznawania się z opiniami studentów na temat jakości 

prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych. 

 

§ 2 

 

Wydziałowa Rada d.s. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje kierowników katedr do: 

1) cyklicznego monitorowania procesu dydaktycznego prowadzonego przez 

pracowników katedry, w szczególności przez przeprowadzanie dodatkowych 

hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników katedry, w 

przypadku których wcześniejsza ocena zajęć dydaktycznych wykazała 

nieprawidłowości; 

2) systematycznego informowania pracowników katedry o sygnałach dotyczących 

nieprawidłowości w prowadzeniu procesu dydaktycznego (np. braku sumienności w 

działalności dydaktycznej, braku kultury osobistej w kontaktach ze studentami, 

przejawiającej się m.in. w niewłaściwej formie zwracania się do studentów oraz 

niewłaściwych komentarzach, braku/niewłaściwej formie/ informowania o 

odwoływaniu/przenoszeniu na inny termin zajęć dydaktycznych); 

3) informowania władz dziekańskich o przypadkach ewidentnej niesubordynacji 

pracowników związanej z odbywaniem zajęć dydaktycznych, bądź przypadkach 

niepożądanych zachowań w relacjach ze studentami. 

 

§ 3 

 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia 

do: 

1) określenia zasad przekazywania w sposób cykliczny informacji zwrotnej do 

środowiska studenckiego o działaniach podejmowanych przez władze dziekańskie i 

Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia w celu poprawy jakości kształcenia; 

2) przygotowania propozycji działań mających na celu podniesienie responsywności 

badania oceny zajęć dydaktycznych; 

3) przygotowania koncepcji „programu naprawczego”, tj. skonkretyzowania form 

fakultatywnej pomocy dla zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji 

nauczycieli akademickich uzyskujących wyniki oceny jakości kształcenia poniżej 

średniej 4,0. 

 

§ 4 

 



 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu ustala następujący harmonogram działań naprawczo-

usprawniających: 

1) do dnia 15 lutego 2020 roku przewodniczący Wydziałowej Rady ds. Jakości 

Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu poinformuje kierowników katedr o wynikach oceny jakości kształcenia 

zatrudnionych w katedrach pracowników w przypadkach, w których ocena 

poszczególnych zajęć dydaktycznych wyniosła poniżej 4,0; 

2) do dnia 28 lutego 2020 roku wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia 

przygotuje projekt zasad, o których mowa w § 3 pkt 1 oraz propozycji działań, o 

których mowa w § 3 pkt 2 

3) do dnia 15 marca 2020 roku wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia 

przygotuje i przedstawi Wydziałowej Radzie ds. Jakości Kształcenia koncepcję, o 

której mowa w § 3 pkt 3. 

 

 

        Przewodniczący 

Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia 

Wydziału Prawa i Administracji 

 

       dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK 

         


