Zarządzenie nr 38/2012 Rektora
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu
z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie określenia struktury sprawozdania z oceny jakości kształcenia w Wyższej
Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz sposobu upowszechniania
wyników ewaluacji jakości kształcenia
Działając na podstawie § 24 ust. 9 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z
siedzibą w Zamościu w związku z § 5 Zarządzenia Rektora nr 17/2012 w sprawie struktury
i zakresu działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w WSZiA,
zarządzam co następuje:
§1
Określam następującą strukturę sprawozdania z oceny jakości kształcenia w Uczelni:
1.
Ocena planów studiów i programów kształcenia w tym:
1) zdefiniowania efektów kształcenia pod kątem przydatności rynkowej,
2) doboru sposobu realizacji efektów kształcenia,
3) dobru metod i sposobów oceniania studentów,
4) konstrukcji planów i programów studiów.
2.
Ocena procesu kształcenia w tym:
1) realizacji programów kształcenia,
2) jakości prac dyplomowych,
3) skuteczności procesu kształcenia według kryterium osiągania zakładanych
efektów kształcenia,
4) oceny procesu dydaktycznego.
3.
Ocena warunków kształcenia w tym:
1) organizacji procesu kształcenia,
2) bazy materialnej i dydaktycznej i jej dostępności,
3) obsługi administracyjnej.
4.
Ocena efektywności wdrożonych działań doskonalących.
5.
Rekomendacje dotyczące doskonalenia jakości kształcenia.
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§2
Sprawozdanie z oceny jakości kształcenia na Uczelni za dany rok akademicki
opracowuje Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia na podstawie danych z badań
ewaluacyjnych.
Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 przedkładane jest Rektorowi oraz Dziekanom
Wydziałów w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku
akademickim, którego badanie dotyczy.
Rektor oraz Dziekani Wydziałów prezentują sprawozdanie na najbliższym
posiedzeniu organów kolegialnych Uczelni zorganizowanym po 31 marca.
Wyniki ewaluacji jakości kształcenia w są prezentowane na Portalu InformacyjnoEdukacyjnym oraz na stronie internetowej Uczelni.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Wyższej Szkoły Zarządzenia i Administracji
z siedzibą w Zamościu
dr inż. Jan Andreasik
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