Zarządzenie nr 16/2016
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2014 Rektora WSZiA z dnia 1 października 2014 roku
dotyczącego określenia składu oraz zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
i Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych w Wyższej Szkole Zarządzania Administracji w
Zamościu zmienionego Zarządzeniem nr 8/2016 Rektora WSZiA z dnia 4 lipca 2016
Działając na podstawie § 21 ust. 3 oraz § 25 ust. 9 „Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji z siedzibą w Zamościu”, zarządzam co następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 23/2014 Rektora WSZiA z dnia 1 października 2014r. w sprawie powołania
Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Zespołu ds. Badań
Ewaluacyjnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu wprowadza się
następujące zmiany:
1. §1 otrzymuje brzmienie:
1. Powołuję Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia w składzie:
1) Dr hab. Mieczysław Kowerski - Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - pełniący
funkcję przewodniczącego zespołu,
2) Grupa kierunkowa „administracja”
a) dr hab. prof. nadzw. Wojciech Orłowski - nauczyciel akademicki,
b) dr Ryszard Pankiewicz – praktyk prowadzący zajęcia,
c) mgr Jolanta Kamińska, lic. Andrzej Osuch - przedstawiciele absolwentów,
d) mgr Michał Malec, mgr Grzegorz Michałkiewicz - przedstawiciele pracodawców,
e) Iwona Grzeszczuk– przedstawiciel studentów,
3) Grupa kierunkowa „fizjoterapia”
a) dr n. med. Dorota Boniek-Poprawa – nauczyciel akademicki,
b) dr n. med. Rafał Sapuła – praktyk prowadzący zajęcia,
c) mgr Rafał Burak, mgr Sebastian Chrzan – absolwenci,
d) mgr Andrzej Molas, mgr Mateusz Pelc – przedstawiciele pracodawców,
e) Krzysztof Sędłak - przedstawiciel studentów,
4) Pracownik administracyjny – sekretarz zespołu.
2. Kadencja członków zespołu trwa cztery lata.
3. Członkostwo w zespole wygasa z mocy prawa w przypadku:
zakończenia realizacji procesu kształcenia na określonym kierunku studiów
(wygaszenia kierunku),
wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy z danym nauczycielem akademickim,
4. Każdy z członków zespołu może złożyć rezygnację z udziału w pracach zespołu z co
najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
5. W przypadkach o których mowa w ust. 4 pkt. 2) oraz w ust. 5 Rektor powołuje nowego
członka zespołu celem uzupełnienia jego składu.
6. Zespół może obradować przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym
przewodniczącego.

7. W sprawach merytorycznych dotyczących wybranego kierunku kształcenia Zespół może
obradować w niepełnym składzie tj. w grupach kierunkowych z udziałem
przewodniczącego oraz sekretarza zespołu.
§2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 14/2014 Rektora WSZiA z dnia 2 czerwca 2014 roku w
sprawie określenia składu oraz zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz
Uczelnianego Zespołu ds. Badan Ewaluacyjnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w
Zamościu pozostają bez zmian.
Traci moc Zarządzenie nr 8/2016 Rektora WSZiA z dnia 4 lipca 2016r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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