Poz. 119
UCHWAŁA NR 109
RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentu „System Zapewnienia
i Doskonalenia Jako ci Kształcenia”
Rada Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, w
składzie jak w zał czniku, postanawia, co nast puje:

§1
W głosowaniu jawnym w dniu 21 listopada 2017 r., zatwierdziła dokument
„System Zapewnienia i Doskonalenia Jako ci Kształcenia” stanowi ce zał cznik do
uchwały.

§2
Uchwała staje si prawomocna z chwil jej podj cia.
Traci moc Uchwała Rady Wydziału nr 91 z 17 pa dziernika 2017 r. w sprawie
uaktualnienia wersji „Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jako c Kształcenia”

Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej: S. Grucza

Zał cznik nr 1
do uchwały nr 109 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentu „System Zapewnienia i Doskonalenia Jako ci Kształcenia”

Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
System Zapewniania i Doskonalenia
Jako ci Kształcenia
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uchwała precyzuje zasady działania wydziałowego systemu zapewniania i
doskonalenia jako ci kształcenia, opisuj cego konieczne regulacje oraz procedury
obowi uj ce we wszystkich jednostkach organizacyjnych wchodz cych w skład
Wydziału Lingwistyki Stosowanej (WLS).
2. Nad prawidłowo c przebiegu procedur zawartych w niniejszej uchwale czuwaj
kierownicy jednostek organizacyjnych tj. dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr,
kierownik studium doktoranckiego i in.
3. Kontrol prawidłowo i przebiegu procedur na WLS zajmuje si
Zespół Zapewniania Jako ci Kształcenia (WZZJK).

Wydziałowy

4. Kontrola prawidłowo i realizacji procedur na WLS odbywa si nie rzadziej ni co
dwa lata i organizowana jest przez przewodnicz cego WZZJK w porozumieniu z
dziekanem.
5. WZZJK sporz dza protokół kontroli prawidłowo c realizacji procedur i prezentuje
go Radzie Wydziału.
6. W razie wykrycia nieprawidłowo ci w zakresie realizacji procedur, WZZJK mo e
wnioskowa albo o nowelizacj niniejszej uchwały, albo o upomnienie osób
odpowiedzialnych za zaistniałe nieprawidłowo c . Decyzj w tej sprawie podejmuje
Rada Wydziału wi szo i głosów w głosowaniu jawnym.
7. Zmiany w zakresie niniejszej uchwały mog by wprowadzane tak e na wniosek
kierowników jednostek organizacyjnych, Zarz ów Samorz ów Studentów (ZSS)
b d Wydziałowej Rady Doktorantów (WRD).
8. Wnioski dotycz e zmian niniejszej uchwały weryfikuje WZZJK, bior pod uwag
w szczególno c ich zasadno oraz mo wo realizacji wnioskowanych zmian we
wszystkich jednostkach organizacyjnych WLS.
9. WZZJK sporz dza pisemn opini dotycz c wnioskowanych zmian i prezentuje
j na najbli szym posiedzeniu Rady Wydziału.
10. Decyzje dotycz ce zmian niniejszej uchwały podejmuje Rada Wydziału
Lingwistyki Stosowanej w głosowaniu jawnym.

§2
PROJEKTOWANIE, ZATWIERDZANIE, REALIZACJA, MONITOROWANIE I
OKRESOWY PRZEGL D PROGRAMÓW NAUCZANIA I ICH EFEKTÓW
1) Procedura tworzenia i zatwierdzania programów kształcenia dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia
1. Za przebieg prac nad tworzeniem programu kształcenia odpowiedzialny jest
kierownik jednostki organizacyjnej, która planuje kształci studentów zgodnie z
tworzonym programem, b d
osoba wskazana przez kierownika jednostki
organizacyjnej spo ód pracowników prowadz ych zaj ia w danej jednostce,
zwana dalej koordynatorem.
2. Koordynator powołuje zespół roboczy, w skład którego wchodz wybrani
pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni jednostki, która planuje kształci
studentów zgodnie z tworzonym programem.
3. Zespół roboczy opracowuje efekty kształcenia dla nowego programu oraz plan i
program studiów (bez sylabusów przedmiotów).
4. Efekty kształcenia oraz plan i program studiów konsultowane s
z
przedstawicielami samorz du studentów jednostki, która chce kształci studentów
zgodnie z tworzonym programem. Przedstawiciele samorz du studentów wnosz w
formie pisemnej uwagi dotycz e efektów kształcenia i planu studiów b
ormułuj
postulaty dotycz ce uzupełnie
5. Zaleca si , aby efekty kształcenia oraz plan i program studiów konsultowane były
z interesariuszami zewn trznymi. Interesariusze zewn trzni zgłaszaj swoje uwagi z
uzasadnieniem w formie pisemnej b d ustnej, przy czym w przypadku formy ustnej
koordynator sporz dza na ten temat notatk , doł czan pó iej do dokumentacji
zwi anej z programem kształcenia.
6. Zespół roboczy mo e zmodyfikowa efekty kształcenia oraz plan i program
studiów w oparciu o konsultacje z przedstawicielami samorz u studentów i
interesariuszy zewn trznych. Sporz dza tak e raport wykazuj cy nieuwzgl dnione
sugestie studentów i interesariuszy wraz z podaniem przyczyny ich
nieuwzgl dnienia.
7. Pełna dokumentacja programu kształcenia przekazywana jest przez koordynatora
przedstawicielowi ZSS jednostki, która planuje kształci studentów zgodnie z
tworzonym programem do zatwierdzenia. ZSS zwołuje Walne Zgromadzenie
Studentów jednostki, które w drodze uchwały opiniuje zaproponowany program.
8. Koordynator pozostawia pełn dokumentacj programu kształcenia (w wersji
papierowej i elektronicznej) wraz z Uchwał Walnego Zgromadzenia Studentów w
dziekanacie Wydziału. W razie wyst powania w pi mie ZSS kolejnych uwag i
postulatów – koordynator mo doł zy do dokumentacji pismo wyja iaj e.
9. Pracownik dziekanatu najpó iej nast pnego dnia roboczego informuje
przewodnicz ego wydziałowej komisji ds. studenckich o wpłyni iu dokumentów.
Przewodnicz cy w porozumieniu z dziekanem zwołuje posiedzenie wydziałowej
komisji ds. studenckich w ci gu 14 dni kalendarzowych od daty wpłyni cia
dokumentacji.
10. Wydziałowa komisja ds. studenckich analizuje przedło on dokumentacj ,
uwzgl niaj w szczególno i: jej kompletno , rzetelno przygotowania, spójno

programu i zasadno
jego tworzenia, mo wo
realizacji zakładanych efektów
kształcenia oraz sugestie studentów i interesariuszy zewn trznych. W przypadku gdy
ZSS wnosił kolejne uwagi b
postulaty, komisja opiniuje ich zasadno
Je
komisja zdecyduje, e uwzgl dnienie uwag studentów jest konieczne, koordynator
musi zmodyfikowa dokumentacj programow
11. Członkowie wydziałowej komisji ds. studenckich opiniuj
przedło on
dokumentacj
programow
poprzez tajne głosowanie. Wi szo
głosów
pozytywnych oznacza, e wydziałowa komisja ds. studenckich rekomenduje Radzie
Wydziału przedło ny program. W przypadku wi szo i głosów negatywnych
wydziałowa komisja ds. studenckich sporz dza pismo skierowane do koordynatora
procesu tworzenia programu, zawieraj ce sugestie zwi ane z koniecznymi
zmianami.
12. Program, który uzyska rekomendacj wydziałowej komisji ds. studenckich,
zostaje przedstawiony członkom Rady Wydziału na najbli szym posiedzeniu.
13. Rada Wydziału podejmuje uchwał dotycz c zatwierdzenia programu, przy
czym wprowadzone zmiany obowi uj po upływie minimum 6 miesi cy.
14. Dokumentacja programowa kierowana jest wraz z uchwał
Komisji Senackiej, a nast pnie zatwierdzana przez Senat UW.

Rady Wydziału do

2) Procedura tworzenia i zatwierdzania programu kształcenia doktorantów
1. Za przebieg prac nad tworzeniem programu
odpowiedzialny jest kierownik studium doktoranckiego.

kształcenia

doktorantów

2. Kierownik studium doktoranckiego mo powoła zespół roboczy, w skład którego
wchodz
wybrani pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadz cy zaj cia dla
doktorantów.
3. Kierownik studium doktoranckiego lub powołany przez niego zespół roboczy
opracowuje efekty kształcenia dla nowego programu oraz plan i program studiów
(bez sylabusów przedmiotów).
4. Efekty kształcenia oraz plan i program studiów konsultowane s
z
przedstawicielami WRD. Przedstawiciele WRD wnosz w formie pisemnej uwagi
dotycz e efektów kształcenia i planu studiów b
formułuj postulaty dotycz e
uzupełnie
5. Kierownik studium doktoranckiego lub powołany przez niego zespół roboczy
modyfikuje efekty kształcenia oraz plan i program studiów w oparciu o konsultacje z
WRD. Sporz dza tak e raport wykazuj cy nieuwzgl dnione sugestie doktorantów
wraz z podaniem przyczyny ich nieuwzgl dnienia.
6. Kierownik studium doktoranckiego zleca pracownikom naukowo-dydaktycznym
prowadz cym (lub maj cym prowadzi ) zaj cia dla doktorantów tworzenie opisów
przedmiotów.
7. Pełna dokumentacja programu kształcenia przekazywana jest przez kierownika
studium doktoranckiego WRD. WRD zwołuje Walne Zgromadzenie Doktorantów lub
konsultuje si z doktorantami drog e-mailow i na podstawie ich opinii wydaje
uchwał , w której zatwierdza b d odrzuca zaproponowany program.

8. W przypadku odrzucenia zaproponowanego programu przez doktorantów WRD
spisuje w uchwale szczegółowe zarzuty wobec programu.
9. Kierownik studium doktoranckiego pozostawia pełn dokumentacj programu
kształcenia (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z Uchwał Walnego
Zgromadzenia Doktorantów w dziekanacie Wydziału. W razie wyst powania w
pi mie WRD kolejnych uwag i postulatów – kierownik studium doktoranckiego mo e
doł czy do dokumentacji pismo wyja iaj ce.
10. Pracownik dziekanatu najpó iej nast pnego dnia roboczego informuje
przewodnicz cego wydziałowej komisji ds. studiów doktoranckich o wpłyni ciu
dokumentów. Przewodnicz cy w porozumieniu z dziekanem zwołuje posiedzenie
wydziałowej komisji ds. studiów doktoranckich w ci gu 14 dni od daty wpłyni ia
dokumentacji.
11. Wydziałowa komisja ds. studiów doktoranckich analizuje przedło n
dokumentacj , uwzgl dniaj c w szczególno ci: jej kompletno , rzetelno
przygotowania, spójno programu i zasadno jego tworzenia, mo wo realizacji
zakładanych efektów kształcenia oraz sugestie doktorantów. W przypadku gdy WRD
wnosiła kolejne uwagi b
postulaty, komisja opiniuje ich zasadno
12. Członkowie wydziałowej komisji ds. studiów doktoranckich opiniuj przedło on
dokumentacj
programow
poprzez tajne głosowanie. Wi szo
głosów
pozytywnych oznacza,
e wydziałowa komisja ds. studiów doktoranckich
rekomenduje Radzie Wydziału przedło ony program. W przypadku wi szo ci
głosów negatywnych wydziałowa komisja ds. studiów doktoranckich sporz dza
pismo skierowane do kierownika studium doktoranckiego zawieraj e sugestie
zwi ane z koniecznymi zmianami.
13. Program, który uzyska rekomendacj
wydziałowej komisji ds. studiów
doktoranckich, zostaje przedstawiony członkom Rady Wydziału na najbli szym
posiedzeniu.
14. Rada Wydziału podejmuje uchwał dotycz c zatwierdzenia programu, przy
czym wprowadzone zmiany obowi uj po upływie minimum 6 miesi cy.
15. Dokumentacja programowa kierowana jest wraz z uchwał
Komisji Senackiej, a nast pnie zatwierdzana przez Senat UW.

Rady Wydziału do

3) Procedura tworzenia sylabusów zaj
1. Za tworzenie sylabusa zaj
odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki
prowadz cy dane zaj cia b d koordynator przedmiotu.
2. Je eli osob prowadz c zaj cia jest doktorant, tre ci merytoryczne zawarte w
sylabusie kontroluje jego opiekun naukowy (zatwierdza sylabus b d nanosi
poprawki).
3. Je eli osob prowadz c zaj cia jest nowo zatrudniony pracownik, tre c
merytoryczne zawarte w sylabusie kontroluje (zatwierdza sylabus b
nanosi
poprawki) kierownik jednostki organizacyjnej b d osoba przez niego wyznaczona.

4. Ka dy sylabus zawiera dokładny opis sposobów i kryteriów oceniania oraz inne
elementy wskazane w przepisach uniwersyteckich1.
5. Sylabus przedmiotu musi by umieszczony w systemie USOS do 30 maja
ka dego roku (je dotyczy przedmiotu całorocznego lub przedmiotu prowadzonego
w semestrze zimowym) lub do 30 listopada ka ego roku (je dotyczy przedmiotu
prowadzonego w semestrze letnim).
6. Sylabus w systemie USOS umieszcza osoba odpowiedzialna za jego tworzenie. W
przypadku, gdy konieczna modyfikacja sylabusa nast puje w okresie, w którym
osoba odpowiedzialna za jego tworzenie nie ma dost pu do edycji przedmiotów w
systemie USOS, na jej wniosek i za zgod kierownika jednostki organizacyjnej
modyfikacji dokonuje pełnomocnik jednostki ds. USOS.
7. Terminowo publikacji sylabusów, ich czytelno , zgodno z obowi uj cymi
przepisami i zakładanymi efektami kształcenia oraz kompletno nadzoruje kierownik
jednostki organizacyjnej, w której prowadzone s dane zaj cia, b d osoba przez
niego wyznaczona.
4) Procedura modyfikacji programów kształcenia na studiach pierwszego i
drugiego stopnia
1. Wnioskowa o modyfikacj programu kształcenia mo e kierownik jednostki
organizacyjnej, w której prowadzone s studia zgodne z tym programem.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej sporz dza pismo skierowane do Rady
Wydziału, zawieraj e kompleksowy opis proponowanych modyfikacji wraz z ich
uzasadnieniem.
3. Pismo dotycz e modyfikacji programu kształcenia prezentowane jest
przedstawicielom ZSS jednostki prowadz cej studia według tego programu. ZSS
przedstawia propozycje Walnemu Zgromadzeniu Studentów, które w drodze uchwały
popiera propozycj modyfikacji b d j odrzuca.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej składa w dziekanacie pismo skierowane do
Rady Wydziału oraz Uchwał Walnego Zgromadzenia Studentów.
5. Pracownik dziekanatu najpó iej nast pnego dnia roboczego informuje
przewodnicz cego wydziałowej komisji ds. studenckich o wpłyni ciu dokumentów.
Przewodnicz y w porozumieniu z dziekanem zwołuje posiedzenie wydziałowej
komisji ds. studenckich w ci gu 14 dni od daty wpłyni cia dokumentacji.
6. Wydziałowa komisja ds. studenckich analizuje informacje przedstawione w pi mie
oraz Uchwał Walnego Zgromadzenia Studentów, zwracaj c uwag przede
wszystkim na: zasadno
modyfikacji, jej zakres i wpływ na planowane efekty
kształcenia oraz stanowisko Walnego Zgromadzenia Studentów.
7. Członkowie wydziałowej komisji ds. studenckich opiniuj
proponowan
modyfikacj programow poprzez tajne głosowanie. Wi szo głosów pozytywnych
oznacza,
wydziałowa komisja ds. studenckich rekomenduje Radzie Wydziału
wprowadzenie modyfikacji. W przypadku wi szo ci głosów negatywnych
1

Patrz: Zarz dzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie
opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i standardy Europejskiego
Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

wydziałowa komisja ds. studenckich sporz dza pismo skierowane do Rady Wydziału
wyja iaj ce w tpliwo c zwi ane z modyfikacj
8. Na najbli szym posiedzeniu Rady Wydziału zaprezentowane zostaj pismo
dotycz ce modyfikacji programowej oraz stanowisko wydziałowej komisji ds.
studenckich.
9. Rada Wydziału podejmuje uchwał dotycz c modyfikacji programu.
10. Je eli uchwalona modyfikacja programu obejmuje wi cej ni 30% ogólnej liczby
zakładanych efektów kształcenia, dziekan kieruje dokumentacj programow wraz z
kształcenia.
uchwał Rady Wydziału do Prorektora ds. studentów i jako
5) Procedura modyfikacji programu kształcenia doktorantów
1. Wnioskowa o modyfikacj programu kształcenia mo
kierownik studium
doktoranckiego, wydziałowa komisja ds. studiów doktoranckich lub przewodnicz cy
WRD.
2. Kierownik studium doktoranckiego sporz dza pismo skierowane do Rady
Wydziału, zawieraj ce kompleksowy opis proponowanych modyfikacji wraz z opisem
ich przyczyn.
3. Pismo dotycz ce modyfikacji programu kształcenia prezentowane jest
przedstawicielom Wydziałowej Rady Doktorantów. WRD zwołuje Walne
Zgromadzenie Doktorantów lub konsultuje si z doktorantami drog elektroniczn
na podstawie ich opinii wydaje uchwał , w której zatwierdza b d odrzuca
zmodyfikowany program, podaj c uzasadnienie.
4. Kierownik studium doktoranckiego składa w dziekanacie ww. pismo skierowane do
Rady Wydziału oraz Uchwał WRD.
5. Pracownik dziekanatu najpó iej nast pnego dnia roboczego informuje
przewodnicz cego wydziałowej komisji ds. studiów doktoranckich o wpłyni ciu
dokumentów. Przewodnicz cy w porozumieniu z dziekanem zwołuje posiedzenie
wydziałowej komisji ds. studiów doktoranckich w ci gu 14 dni od daty wpłyni ia
dokumentacji.
6. Wydziałowa komisja ds. studiów doktoranckich analizuje informacje przedstawione
w pi mie oraz Uchwał WRD, zwracaj c uwag przede wszystkim na: zasadno
modyfikacji, jej zakres i wpływ na planowane efekty kształcenia, mo wo ci kadrowofinansowe Wydziału oraz stanowisko WRD.
7. Członkowie wydziałowej komisji ds. studiów doktoranckich opiniuj proponowan
modyfikacj programow poprzez tajne głosowanie. Wi szo głosów pozytywnych
oznacza,
wydziałowa komisja ds. studiów doktoranckich rekomenduje Radzie
Wydziału wprowadzenie modyfikacji. W przypadku wi szo ci głosów negatywnych
wydziałowa komisja ds. studiów doktoranckich sporz dza skierowane do Rady
Wydziału pismo wyja iaj ce w tpliwo c zwi ane z modyfikacj
8. Na najbli szym posiedzeniu Rady Wydziału zaprezentowane zostaj pismo
dotycz ce modyfikacji programowej oraz stanowisko wydziałowej komisji ds. studiów
doktoranckich uwzgl niaj e w szczególno i uwagi doktorantów.
9. Rada Wydziału podejmuje uchwał dotycz

modyfikacji programu.

10. Je eli uchwalona modyfikacja programu obejmuje wi cej ni 30% ogólnej liczby
zakładanych efektów kształcenia, dziekan kieruje dokumentacj programow wraz z
uchwał Rady Wydziału do Prorektora ds. studentów i jako
kształcenia.
6) Procedura monitorowania i przegl du programów kształcenia
1. Monitorowanie programów kształcenia odbywa si w sposób ci gły i opiera si na:
weryfikacji osi ganych efektów kształcenia (podczas egzaminów i zalicze ),
badaniach ankietowych, opinii studentów i doktorantów, monitorowaniu karier
absolwentów lub kontaktach z interesariuszami zewn rznymi.
2. Je eli monitorowanie programów kształcenia ujawnia nieprawidłowo ci programu,
kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone s zaj ia, zarz za
modyfikacj programu.
3. Przegl

programów kształcenia odbywa si przynajmniej raz na pi

at.

4. Przegl du programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia
dokonuje zespół jednostki, w której prowadzone s studia zgodne z tym programem.
W skład zespołu wchodz kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone
s zaj cia, przedstawiciel nauczycieli akademickich prowadz cych zaj cia w danej
jednostce oraz przedstawiciel studentów danej jednostki i inne osoby – zgodnie z
decyzj kierownika jednostki organizacyjnej.
5. Przegl du programu kształcenia doktorantów dokonuje zespół, w skład którego
wchodzi: kierownik studium doktoranckiego, prodziekan ds. naukowych,
przewodnicz cy wydziałowej komisji ds. studiów doktoranckich oraz wskazany przez
WRD przedstawiciel doktorantów.
6. Przegl d programów kształcenia obejmuje przede wszystkim: weryfikacj
osi ganych efektów kształcenia pod k tem ich realizacji, zgodno
osi ganych
efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, atrakcyjno oferty programowej dla
kandydatów.
7. Przegl d programów kształcenia odbywa si na podstawie: analizy wyników
egzaminów studentów lub doktorantów, analizy studenckich bada ankietowych,
ewentualnej opinii pracowników jednostki prowadz cej studia dotycz cej
zainteresowania studentów lub doktorantów oferowanymi zaj ciami (sporz dzanej w
formie pisemnej), opinii studentów wyra onej w formie pisemnej przez ZSS b d
Walne Zgromadzenie Studentów danej jednostki lub opinii doktorantów wyra nej w
formie pisemnej przez WRD na podstawie konsultacji ze wszystkimi doktorantami
Wydziału przeprowadzonej w formie elektronicznej lub Walnego Zgromadzenia
doktorantów, wykazu karier absolwentów lub opinii interesariuszy zewn rznych.
8. Z przegl du programów kształcenia sporz dzany jest w formie pisemnej protokół
zał zany do dokumentacji programowej.
7) Procedura monitorowania losów absolwentów
1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone s
osob odpowiedzialn za monitorowanie losów absolwentów.
2. Zaleca si w poszczególnych jednostkach sporz
losów zawodowych absolwentów.

studia, wyznacza

zanie informacji dotycz

ych

3. Zebrane informacje udost pniane s ZSS lub WRD na wniosek przewodnicz cego
ZSS lub WRD (wyra ony w formie pisemnej lub ustnej).
8) Procedura kontaktowania si z interesariuszami zewn trznymi
1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone s studia, wyznacza
spo ód wszystkich nauczycieli akademickich prowadz cych zaj cia w danej
jednostce osob odpowiedzialn za kontakty z interesariuszami zewn trznymi.
2. Formy współpracy z interesariuszami zewn trznymi, w szczególno ci zbierania
opinii interesariuszy zewn trznych przy tworzeniu nowych programów studiów,
osoba odpowiedzialna ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

§3
OCENIANIE STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

1) Procedura okre ania sposobów i kryteriów
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

oceniania

studentów,

1. Osob odpowiedzialn za okre enie sposobów i kryteriów oceniania studentów,
doktorantów lub słuchaczy studiów podyplomowych jest prowadz cy zaj cia.
2. Szczegółowy opis sposobów i kryteriów oceniania zostaje umieszczony w
sylabusie przedmiotu i nie podlega zmianom w trakcie odbywania si zaj
3. Sposoby i kryteria oceniania powinny by formułowane przejrzy ie, z
uwzgl dnieniem wszystkich zakładanych efektów kształcenia oraz nakładu pracy
własnej studenta lub doktoranta.
4. Prowadz cy zaj cia informuje studentów lub doktorantów o sposobach i kryteriach
oceniania na pierwszych zaj ciach w danym cyklu.
5. Je eli prowadz cy zmienia w trakcie odbywania zaj
sposoby i kryteria
oceniania, studenci lub doktoranci maj prawo odwoła si do kierownika jednostki
organizacyjnej, w której prowadzone s zaj cia.
6. Odwołanie, o którym mowa w pkt. 5 skutkuje: 1) odwołaniem zmian dotycz cych
sposobów i kryteriów oceniania w trybie natychmiastowym; 2) pouczeniem (ustnym
b
pisemnym) prowadz ego o nieprawidłowo i takich działa

2) Procedura przechowywania egzaminacyjnych lub zaliczeniowych prac
pisemnych
1. Wszystkie egzaminacyjne lub zaliczeniowe prace pisemne studentów, napisane
podczas studiów, musz by przechowywane minimum trzy lata.
2. Za udost pnienie miejsca do przechowywania prac egzaminacyjnych lub
zaliczeniowych odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.

3. Za przechowywanie prac pisemnych studentów odpowiedzialna jest osoba
przeprowadzaj ca egzamin lub zaliczaj ca przedmiot albo – w przypadku, gdy
egzamin lub zaliczenie przeprowadzało wi ej osób – koordynator przedmiotu,
ko cz cego si prac pisemn
4. Student lub doktorant ma prawo wgl

u do swojej pracy pisemnej.

5. Student lub doktorant pragn cy obejrze swoj prac pisemn zgłasza tak ch
osobie przeprowadzaj ej egzamin, zaliczaj ej przedmiot lub koordynatorowi
przedmiotu.
6. Osoba przeprowadzaj a egzamin, zaliczaj a przedmiot lub koordynator
przedmiotu ma obowi ek udost pni
studentowi lub doktorantowi jego
egzaminacyjn ub zaliczeniow prac pisemn w ci gu 2 tygodni od wpłyni cia jego
pro by.
7. Prawo wgl du do pracy pisemnej studenta lub doktoranta ma tak e powołana
przez kierownika jednostki organizacyjnej komisja przeprowadzaj ca egzamin
komisyjny.
3) Procedura ustalania terminów egzaminów i zalicze
1. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza spo ód wszystkich pracowników
jednostki (w tym pracowników administracyjnych) osob odpowiedzialn za
sporz dzenie i ogłoszenie harmonogramu sesji egzaminacyjnej.
2. Osoba odpowiedzialna za sporz dzenie i ogłoszenie harmonogramu sesji
egzaminacyjnej informuje wszystkich pracowników instytutu lub katedry o
konieczno ci zgłaszania terminów egzaminów oraz okre a okres, w którym nale y to
zrobi (przy czym okres ten musi obejmowa co najmniej tydzie )
3. Termin egzaminu ustala prowadz cy zaj cia w porozumieniu ze studentami z
zachowaniem okresów trwania sesji i sesji poprawkowej.
4. Je eli prowadz cy zaj cia nie zgłosi terminu egzaminu osobie odpowiedzialnej za
sporz zenie i ogłoszenie harmonogramu sesji egzaminacyjnej w wyznaczonym
czasie, osoba odpowiedzialna za harmonogram zgłasza to kierownikowi jednostki
organizacyjnej.
5. Je eli terminy egzaminów lub zalicze na jednym etapie studiów pokrywaj si ,
osoba odpowiedzialna za sporz dzenie i ogłoszenie harmonogramu studiów
kontaktuje si z prowadz cym zaj cia i przedstawicielem samorz du studentów w
celu ustalenia, czy zgłoszone terminy nale y zachowa Terminy zostaj zachowane
jedynie w przypadku, gdy zarówno prowadz cy, jak i studenci (reprezentowani przez
przedstawiciela samorz du studentów) wyra aj na to zgod W innym przypadku
prowadz cy zaj cia zobligowany jest do zmiany terminów – w porozumieniu ze
studentami.
6. Zaakceptowany przez ZSS harmonogram sesji jest ogłaszany na miesi c przed
rozpocz iem sesji poprzez: umieszczenie go na stronie internetowej jednostki i / lub
wywieszenie na tablicy informacyjnej.
7. Zmiany w harmonogramie wymagaj zgody prowadz ych zaj ia, wszystkich
studentów danego etapu studiów, ZSS jednostki oraz osoby odpowiedzialnej za
sporz dzenie i ogłoszenie harmonogramu sesji. Zmiany nale y ogłasza poprzez

umieszczenie informacji o nich na stronie internetowej jednostki i / lub wywieszenie
na tablicy informacyjnej.
8. Je eli zgodnie z sylabusem przedmiotu ocena ko cowa jest
edni ocen
uzyskanych w trakcie roku akademickiego (bez ko cowego egzaminu w formie
ustnej b
pisemnej), prowadz y ustala ze studentami termin ogłoszenia ocen
ko cowych. Je eli przedmiot ko czy si egzaminem – prowadz cy zgłasza do
harmonogramu sesji termin ogłoszenia ocen ko cowych.
9. W przypadku okre onym w punkcie 11. niniejszej procedury terminy wszystkich
kolokwiów, sprawdzianów, oddania prac pisemnych itp., z których ocena wliczana
b dzie do ko cowej oceny przedmiotu, musz by ogłaszane na zaj ciach z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4) Procedura wprowadzania ocen z egzaminów lub zalicze do systemu usos
1. Osob odpowiedzialn za wprowadzanie ocen z egzaminów lub zalicze do
systemu USOS jest prowadz cy zaj cia lub – w przypadku gdy zaj cia prowadzi
wi cej ni jedna osoba – koordynator przedmiotu.
2. Oceny powinny by wprowadzone do systemu USOS w terminie wyznaczonym
przez kierownika jednostki organizacyjnej, nie dłu szym jednak ni 1 miesi c od daty
egzaminu lub zaliczenia na ocen
3. W przypadku gdy egzamin lub zaliczenie odbywa si w okresie, w którym
prowadz cy nie ma dost pu do systemu USOS (w szczególno ci egzaminowania
studentów, dla których wyznaczony został dodatkowy termin egzaminu b
studiuj cych na podstawie Indywidualnego Toku Studiów), oceny wprowadza
koordynator systemu USOS na pro b prowadz cego zaj cia lub koordynatora
przedmiotu.
4. Po wstawieniu wszystkich ocen do systemu USOS prowadz cy zaj cia lub
koordynator przedmiotu dostarcza do sekretariatu instytutu lub katedry podpisany
przez siebie protokół w terminie do 10 dni od daty jego sporz zenia.
5. W przypadku, gdy zaj cia prowadzone s przez wi cej ni jednego nauczyciela
akademickiego, sporz zony przez koordynatora protokół podpisuj wszyscy
prowadz cy zaj cia.
5) Procedura post powania w przypadku nieobecno ci studenta lub doktoranta
na egzaminie lub zaliczeniu
1. Nieobecno na egzaminie lub zaliczeniu odbywaj cym si w terminie ustalonym
zgodnie z procedur , usprawiedliwi mo e: choroba po wiadczona zwolnieniem
lekarskim lub pismem BON UW, pogrzeb członka rodziny po wiadczony na danie
wykładowcy aktem zgonu lub inne wydarzenie szczególnej rangi po wiadczone
stosownym dokumentem.
2. Usprawiedliwienie nieobecno i na egzaminie lub zaliczeniu student lub doktorant
przedstawia osobie przeprowadzaj cej egzamin lub zaliczenie b d kierownikowi
jednostki organizacyjnej (w przypadku gdy nieobecno dotyczy kilku zalicze b d
egzaminów).

3. W przypadku gdy usprawiedliwienie przedstawione było osobie przeprowadzaj cej
egzamin lub zaliczenie, wyznacza ona dodatkowy termin egzaminu i informuje o tym
kierownika jednostki organizacyjnej.
4. W przypadku gdy usprawiedliwienie przedstawione było kierownikowi jednostki
organizacyjnej, informuje on o zaistniałej sytuacji wszystkie osoby przeprowadzaj e
egzaminy lub zaliczenia, na których nieobecny był student lub doktorant. Osoby te
wyznaczaj dodatkowy termin egzaminu i informuj o tym kierownika jednostki
organizacyjnej.
5. Dodatkowe terminy egzaminów powinny by
studentem b d doktorantem.

wyznaczane w porozumieniu ze

6) Procedura zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych
1. Tematy prac dyplomowych zatwierdzane s zwykł wi szo
rad naukow (instytuty) lub zebranie pracowników (katedry).

i

głosów przez

2. W przypadku zastrze
dotycz ych tematu, rada naukowa instytutu b
pracownicy katedry mog ustali w porozumieniu z osob kieruj c prac nowe
sformułowanie tematu i zatwierdzi je normalnym trybem.
3. Wszelkie zmiany tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego przez rad naukow
instytutu b d pracowników katedry wymagaj akceptacji rady naukowej instytutu lub
pracowników katedry uzyskiwanej w taki sam sposób, jak w przypadku zgłaszania
tematu pracy.
7) Procedura pracy z systemem archiwizacji prac dyplomowych
1. Po uko zeniu pracy dyplomowej przez studenta osoba kieruj a prac drukuje z
sytemu APD Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej, wypełnia go i składa w
sekretariacie jednostki organizacyjnej.
2. Pracownik sekretariatu jednostki organizacyjnej przedstawia papierow wersj
Wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej kierownikowi jednostki organizacyjnej,
który powołuje komisj egzaminacyjn informuje o tym jej członków.
3. Pracownik sekretariatu instytutu lub katedry wprowadza do systemu APD dat
zło enia pracy, kod dziedziny pracy w standardzie Socrates-Erasmus, edni ze
studiów oraz skład komisji egzaminacyjnej, a nast pnie otwiera studentowi dost p do
APD.
4. Po uzyskaniu dost pu do systemu APD, student wprowadza streszczenie (w
j yku polskim), słowa kluczowe (w j yku polskim) i tytuł pracy (w j yku
angielskim) oraz wgrywa plik z prac w formacie PDF.
5. Po wprowadzeniu przez studenta zmian w systemie APD osoba kieruj ca prac
sprawdza wprowadzone dane i zatwierdza je lub prosi studenta o poprawienie.
6. Pracownik sekretariatu instytutu lub katedry drukuje Kart pracy dyplomowej i
doł cza j do teczki studenta zawieraj cej dokumentacj przebiegu studiów.
7. Do systemu APD wprowadzane s recenzje pracy napisane przez osob kieruj c
prac oraz recenzenta.

8. Po publikacji recenzji w systemie APD kierownik jednostki organizacyjnej w
porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu
dyplomowego.
9. Ustalony termin egzaminu dyplomowego pracownik sekretariatu instytutu lub
katedry wprowadza do systemu APD najpó iej na dzie przed tym terminem.
10. Osoba kieruj ca prac oraz recenzent dostarczaj wydrukowan z sytemu APD i
podpisan przez siebie recenzj do sekretariatu instytutu lub katedry najpó iej w
dniu planowanego egzaminu dyplomowego.
11. Egzamin dyplomowy mo
si odby jedynie pod warunkiem wprowadzenia
wszystkich koniecznych danych do systemu APD.
8) Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego
1. Nad poprawno ci egzaminu dyplomowego i jego zgodno ci z obowi uj cymi
przepisami czuwa przewodnicz cy komisji egzaminacyjnej, który odpowiedzialny jest
tak za uzupełnienie dokumentacji przebiegu egzaminu.
2. Przewodnicz cy komisji egzaminacyjnej wyznacza członków komisji, którzy zadaj
pytania studentowi. Sam przewodnicz y równie mo zada studentowi pytanie.
3. Członkowie komisji egzaminacyjnej daj studentowi mo wo
swobodnego
kształtowania odpowiedzi na pytania w granicach czasowych wyznaczonych na
podstawie planowanego czasu trwania egzaminu dyplomowego.
4. Po uzyskaniu od studenta odpowiedzi na pytania, przewodnicz
o opuszczenie pomieszczenia.

y komisji prosi go

5. Pod nieobecno
studenta komisja ustala wyniki egzaminu dyplomowego, a
przewodnicz cy komisji sporz dza protokół z egzaminu, który podpisuj wszyscy
członkowie komisji.
6. Przewodnicz cy komisji zaprasza ponownie studenta do pomieszczenia, w którym
odbywał si egzamin dyplomowy i odczytuje mu protokół egzaminacyjny.
7. W przypadku gdy student spełnia wymagania konieczne do uzyskania dyplomu z
wyró ieniem2, przewodnicz cy komisji egzaminacyjnej umieszcza na protokole
adnotacj „komisja wnioskuje o przyznanie dyplomu z wyró ieniem” oraz informuje
o tym kierownika jednostki organizacyjnej.
8. Kierownik jednostki organizacyjnej kieruje na najbli sze posiedzenie Rady
Wydziału wniosek o przyznanie dyplomu z wyró ieniem.
§4
ZAPEWNIENIE JAKO CI KADRY DYDAKTYCZNEJ
1) Procedura organizacji i przebiegu konkursów zatrudnieniowych
1. Konkurs na zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego
organizowany jest na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Zło enie wniosku
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o organizacj konkursu jest jednoznaczne z wnioskowaniem o zatrudnienie osoby
wygrywaj cej konkurs.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej, aby zatrudni pracownika naukowodydaktycznego lub dydaktycznego, kieruje do dziekana pisemny wniosek
zawieraj y: okre enie stanowiska oraz terminu zatrudnienia, okre enie wymogów
stawianych kandydatowi (w tym: wymaganego do wiadczenia, wykształcenia wraz z
zaznaczeniem dziedziny naukowej b d cej obszarem zainteresowania kandydata),
informacji czy ogłaszany konkurs zwi szy liczb osób zatrudnionych w jednostce.
3. Dziekan ma prawo modyfikacji wniosku w zakresie terminu zatrudnienia.
4. Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej dziekan przedstawia Radzie
Wydziału, która w głosowaniu jawnym zwykł wi szo ci głosów opiniuje
zasadno ogłoszenia konkursu.
5. Po uzyskaniu zgody JMR na zorganizowanie konkursu zatrudnieniowego, poza
stanowiskiem profesora zwyczajnego), wyznaczony pracownik dziekanatu sporz dza
tre
ogłoszenia o konkursie uwzgl niaj
wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej (wła ciwa wersja obcoj yczn przygotowana jest w jednostce),
ewentualne modyfikacje dziekana z okre eniem terminu składania dokumentów (nie
krótszym ni 30 dni a w wyj tkowych przypadkach 7 dni roboczych)
6. Wyznaczony pracownik dziekanatu umieszcza zatwierdzone przez kierownika
jednostki organizacyjnej ogłoszenie o konkursach zatrudnieniowych na stronach
Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy zego oraz w
wersji obcoj ycznej na stronie KE-EURAXESS.
7. Po upłyni iu terminu składania dokumentów wyznaczony pracownik dziekanatu
przekazuje nadesłane dokumenty przewodnicz cemu komisji konkursowej, który
weryfikuje je na podstawie zgodno ci z wymaganiami formalnymi, a w przypadku
braku kandydatów spełniaj cych warunki formalne, przewodnicz cy Komisji zamyka
post powanie konkursowe.
8. W posiedzeniu komisji konkursowej mog bra udział wył cznie członkowie
komisji konkursowej; posiedzenie komisji mo odby si przy udziale co najmniej
2/3 składu komisji.
9. Przewodnicz y komisji konkursowej prezentuje członkom komisji dokumenty
zgodne z wymogami formalnymi. Członkowie komisji konkursowej oceniaj
dokumentacj kandydatów w odniesieniu do kryteriów okre onych w ogłoszeniu o
konkursie. W głosowaniu tajnym wyłaniany jest zwyci ca konkursu, który otrzymał
najwi sz iczb punktów, z tym,
nie ni z ni 51% maksymalnej liczby punków
10. W przypadku, gdy głosowanie nie zako zy si wynikiem rozstrzygaj ym i kilku
kandydatów otrzymało tak sam iczb punktów, przeprowadzone jest dodatkowe
głosowanie; wygrywa kandydat, który otrzymał najwi sz iczb głosów.
11. Wyniki konkursu przewodnicz cy komisji konkursowej przedstawia w formie
pisemnej dziekanowi.
12. Przewodnicz cy komisji konkursowej zawiadamia kandydatów o wynikach
post powania konkursowego, a pracownik dziekanatu umieszcza wyniki konkursu na
stronie Wydziału.
13. Na najbli szym posiedzeniu Rady Wydziału dziekan wnioskuje o zatrudnienie
zwyci cy konkursu, zgodnie z zasadami okre onymi w ogłoszeniu o konkurs.

2) Procedura dost pu nauczyciela akademickiego do opinii studentów na temat
jego pracy dydaktycznej
1. Studenci i doktoranci wyra j opini na temat pracy dydaktycznej nauczyciela
akademickiego w formie bada ankietowych b d oficjalnych informacji kierowanych
w formie pisemnej do prodziekana ds. studenckich i dydaktyki b d władz jednostki
organizacyjnej, w której prowadzone s zaj cia.
2. Wyniki bada ankietowych dotycz cych konkretnych zaj
s udost pniane
prowadz cym dane zaj cia w pełnej formie niezwłocznie po ich ogłoszeniu.
3. Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki b d władze jednostki organizacyjnej, do
których wpłyn a oficjalna informacja od studentów dotycz ca pracy dydaktycznej
nauczyciela akademickiego, informuj nauczyciela o charakterze tej informacji w
ci gu tygodnia od jej uzyskania.
3) Procedura zwi
ankietowych

ana z przeprowadzaniem i analiz

1. Wszystkie prowadzone na Wydziale zaj cia podlegaj
doktoranckiej ocenie ankietowej przynajmniej raz w roku.

wyników bada
studenckiej

lub

2. Badania ankietowe odbywaj si na podstawie arkuszy sporz dzonych albo przez
Rady Instytutów / kierowników katedr / wydziałow
komisj
ds. studiów
doktoranckich, albo oferowanych przez PEJK UW, przy czym arkusze te musz
zawiera ubryk dotycz c ogólnej oceny zaj
3. Wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej osoba dokonuje analizy
wyników bada ankietowych. Na tej podstawie podejmowane s odpowiednie
działania wobec wykładowców, którzy uzyskuj negatywne oceny (np. obserwacja
zaj , skierowanie do oceny okresowej, weryfikacja sylabusa itp.).
4) Procedura hospitacji zaj
1. Hospitacji podlegaj zaj cia prowadzone przez: doktorantów, nowo zatrudnionych
pracowników, pracowników, którzy przynajmniej trzy razy z rz u uzyskali
negatywne oceny zaj
w badaniach ankietowych, pracowników, których sposób
prowadzenia zaj
wzbudza w tpliwo c kierowników jednostki organizacyjnej,
koordynatorów przedmiotów lub studentów (wyra one w formie oficjalnej skargi).
2. Hospitacj zaj zarz dza dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej, w której
dane zaj cia si odbywaj
3. Wykładowca pragn cy, by jego zaj cia były hospitowane, wyst puje z oficjaln
pro b do kierownika jednostki organizacyjnej (w formie pisemnej b d ustnej). W
takiej sytuacji kierownik jednostki organizacyjnej organizuje hospitacj zaj w ci gu
miesi ca od wniesienia pro by przez pracownika.
4. O hospitacj zaj prowadzonych przez doktoranta mo e wyst pi jego opiekun
naukowy lub kierownik studiów doktoranckich. Pro ba tego typu (w formie ustnej lub
pisemnej) musi by skierowana do osób uprawnionych do zarz dzania hospitacji. W

takiej sytuacji osoba uprawniona organizuje hospitacj
wniesienia pro by przez pracownika.

zaj

w ci gu miesi ca od

5. Hospitacje mo e przeprowadza dziekan lub prodziekan, kierownik jednostki
organizacyjnej, w której prowadzone s zaj cia, samodzielny nauczyciel akademicki
lub nauczyciel akademicki posiadaj y stopie doktora, je li pełni on funkcj
kierownicz w danej jednostce lub jest zatrudniony na stanowisku docenta b d nny
nauczyciel akademicki posiadaj cy przygotowanie metodyczne i do wiadczenie w
prowadzeniu zaj o podobnym zakresie tematycznym.
6. Zaj cia prowadzone przez doktorantów s hospitowane przynajmniej raz w ci gu
semestru, przy czym hospitacja nie mo e odbywa si w pierwszym miesi cu
prowadzonych zaj
W hospitacji – na yczenie doktoranta – mo
uczestniczy
przedstawiciel WRD.
7. Zaj ia prowadzone przez nowo zatrudnionych pracowników s hospitowane
przynajmniej raz w ci gu semestru, przy czym hospitacja nie mo e odbywa si w
pierwszym miesi cu prowadzonych zaj
8. Zaj cia prowadzone przez pracowników, którzy przynajmniej trzy razy z rz du
uzyskali negatywne oceny zaj w badaniach ankietowych, s hospitowane w ci gu
miesi ca od daty ogłoszenia wyników bada
9. Zaj cia prowadzone przez pracowników, których sposób prowadzenia zaj
wzbudza w tpliwo ci kierowników jednostek organizacyjnych, koordynatorów
przedmiotów lub studentów (wyra ne w formie oficjalnej skargi) s hospitowane w
ci gu miesi ca od daty zaistnienia problemu.
by zgodny ze
10. Osoba hospituj a zaj ia wypełnia formularz, który mo
wzorem zamieszczonym w zał czniku 3. niniejszej uchwały i przekazuje go w formie
pisemnej osobie zlecaj cej hospitacj
11. Je eli hospitacja odbywała si na wniosek studentów, kierownik jednostki
organizacyjnej przekazuje kopi ormularza ZSS jednostki.
12. Je eli hospitacja odbywała si na wniosek doktorantów, kierownik jednostki
organizacyjnej przekazuje kopi ormularza WRD.
13. Osoba zarz dzaj ca
prowadz cemu zaj cia.

hospitacj

przedstawia

płyn ce

z

niej

wnioski

14. Je eli ocena zaj wynikaj ca z hospitacji jest jednoznacznie negatywna, osoba
zlecaj ca hospitacj zarz dza jej powtórzenie po upływie minimum dwóch tygodni.
15. Je eli ocena zaj
wynikaj ca z ponownej hospitacji jest jednoznacznie
negatywna, osoba zlecaj ca hospitacj mo e wnioskowa o poddanie osoby
prowadz ej zaj ia ocenie ewaluacyjnej b
odsun j od prowadzenia zaj
5) Procedura podnoszenia kwalifikacji
1. Wskazane jest opracowanie przez zespół kierowany przez dyrektora instytutu,
kierownika katedry lub osob przez niego wyznaczon opracowanie programu
podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i dydaktycznych dla pracowników
poszczególnych jednostek.
2. Program powinien odpowiada realnym potrzebom rozwoju poszczególnych
jednostek i pracowników, zapewniaj podnoszenie jako i procesu kształcenia.

§5
MONITOROWANIE, PRZEGL D I PODNOSZENIE POZIOMU ZASOBÓW DO
NAUKI ORAZ RODKÓW WSPARCIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W
PROCESIE KSZTAŁCENIA
1) Procedura powoływania opiekunów lat i grup
1. Dyrektor instytutu, kierownik katedry lub osoba przez niego wyznaczona powołuje
opiekunów lat i grup w terminie co najmniej na 7 dni przed rozpocz iem kolejnego
etapu studiów i ogłasza to poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej
jednostki i / lub wywieszenie informacji na tablicy ogłosze
2. Samorz d Studentów jednostki, w której odbywaj si zaj cia, mo e podwa y
wybór opiekunów lat i grup w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia powoła ,
składaj c w tej sprawie pisemny wniosek kierowany do dyrektora instytutu lub
kierownika katedry.
3. W przypadku podwa enia wyboru opiekunów lat i grup przez Samorz d
Studentów jednostki, kierownik jednostki organizacyjnej – w porozumieniu z
Samorz dem Studentów – wyznacza nowego opiekuna lat lub grupy.
2) Procedura organizowania pomocy psychologicznej i prawnej dla studentów
1. Student ma prawo poprosi o pomoc psychologiczn lub prawn samodzielnie
b d za po ednictwem opiekuna roku, opiekuna grupy lub przedstawiciela Zarz du
Samorz u Studentów w formie pisemnej b
ustnej.
2. Doktorant ma prawo poprosi o pomoc psychologiczn ub prawn samodzielnie
b
za po ednictwem opiekuna naukowego, promotora lub przedstawiciela
Wydziałowej Rady Doktorantów.
3. Osob odpowiedzialn za organizacj pomocy psychologicznej lub prawnej dla
studenta jest kierownik jednostki organizacyjnej lub zast pca kierownika ds.
studenckich.
4. Osob odpowiedzialn za organizacj pomocy psychologicznej lub prawnej dla
doktoranta jest kierownik studium doktoranckiego.
5. W przypadku zgłoszenia pro by o pomoc psychologiczn ub prawn dla studenta
lub doktoranta osoba odpowiedzialna w jednostce za sprawy studenckie ma
obowi ek skontaktowa si z odpowiednimi organami UW (np Biurem ds. Osób
Niepełnosprawnych UW, Rzecznikiem Akademickim, Biurem Prawnym UW).
3) Procedura pracy z osobami niepełnosprawnymi
1. Wszyscy pracownicy Wydziału maj obowi ek podejmowa działania słu
e
stworzeniu
odpowiednich
warunków
do
pełnego
uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach ycia akademickiego.
2. Ka dy student lub doktorant z orzeczon niepełnosprawno c
motoryczn
(ruchow ) ma prawo zwróci si do wykładowcy akademickiego z pro b o
dostosowanie sposobów nauczania, prowadzenia zaj
ub egzaminowania do jego
mo wo i. Dotyczy to w szczególno :

a. umo wienia uczestnictwa w zaj ciach dydaktycznych poprzez odpowiedni
dobór sali;
b. umo wienia opuszczania wi
sylabusie przedmiotu;

szej liczby zaj

, ni jest to przewidziane w

c. wydłu enia terminów przygotowania poszczególnych zada ;
d. wcze

iejszego udost pniania materiałów dydaktycznych;

e. zmiany formy zaliczenia b
komputerze);

egzaminu (w tym umo wienia pisania na

f. korzystania z pomocy asystenta robi ego notatki podczas zaj ; oraz innych
zmian prowadz cych do pełnego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w
procesie dydaktycznym.
3. Ka dy student lub doktorant z orzeczon niepełnosprawno c sensoryczn
(wzroku lub słuchu) ma prawo zwróci si do wykładowcy akademickiego z pro b o
dostosowanie sposobów nauczania, prowadzenia zaj
ub egzaminowania do jego
mo wo i. Dotyczy to w szczególno :
a. umo wienia rejestrowania zaj
na dyktafonie lub innym sprz cie
nagrywaj ym (nawet bez dokumentacji BON) z pisemnym o wiadczeniem,
e
student/doktorant
z
niepełnosprawno ci
sensoryczn
b dzie
wykorzystywa nagrania wył cznie w celach samokształcenia;
b. umo wienia studentom z zaburzeniami słuchu korzystania z przeka
d wi u;

ika

c. wydłu enia terminów przygotowania poszczególnych zada ;
d. wcze iejszego udost pniania materiałów dydaktycznych lub udost pniania
materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do wymogów osób
niepełnosprawnych (np. spisanych komputerowo, powi szonym drukiem,
materiałów wizualnych opatrzonych komentarzem w formie pisemnej, itp.);
e. umo wienia studentom z dysfunkcjami wzroku zdawania egzaminów w
formie ustnej, nawet je eli jest to sprzeczne z sylabusem przedmiotu;
f.umo wienia studentom z zaburzeniami mowy b d słuchu zdawania
egzaminów w formie pisemnej, nawet je eli jest to sprzeczne z sylabusem
przedmiotu;
g. korzystania z pomocy asystenta robi cego notatki podczas zaj

;

h. zwolnienia z wykonywania pewnych zada , je
ich realizacja przekracza
fizyczne mo wo c studenta (np. tłumaczenia a vista); oraz innych zmian
prowadz ych do pełnego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w procesie
dydaktycznym.
4. Ka dy student lub doktorant z orzeczon niepełnosprawno c psychiczn ma
prawo zwróci si do wykładowcy akademickiego z pro b o dostosowanie
sposobów nauczania, prowadzenia zaj
lub egzaminowania do jego mo wo c .
Dotyczy to w szczególno i:
a. wydłu enia terminów przygotowania poszczególnych zada ;
b. ustalenia indywidualnego harmonogramu zaj

;

c. ustalenia indywidualnego trybu zaliczania (w tym z podziałem na
poszczególne etapy), nawet je eli jest to sprzeczne z sylabusem przedmiotu;
d. wcze

iejszego udost pniania materiałów dydaktycznych;

e. umo wienia opuszczania wi szej liczby zaj , ni jest to przewidziane w
sylabusie przedmiotu; oraz innych zmian prowadz cych do pełnego
uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w procesie dydaktycznym.
5. Wykładowca akademicki na podstawie wytycznych z BON stara si dostosowa
metody nauczania, prowadzenia zaj
ub egzaminów do mo wo ci studenta.
6. W razie problemów wynikaj cych z organizacji zaj
ich dostosowania do potrzeb
osób niepełnosprawnych, student, doktorant lub wykładowca ma prawo zwróci si z
pro
o pomoc do dziekana. Dziekan podejmuje wszelkie działania maj e na celu
rozwi anie problemu.
7. Dziekan mo
wyznaczy pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, który
b dzie si zajmował m.in. rozwi ywaniem indywidualnych problemów osób
niepełnosprawnych, kontaktami z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW,
organizowaniem (w miar potrzeb) szkole dla pracowników Wydziału dotycz cych
pracy z osobami niepełnosprawnymi; opracowywaniem nowych technik dotycz ych
edukacji osób niepełnosprawnych; przygotowywaniem materiałów informacyjnych
dotycz cych pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz dbaniem o zapewnienie
osobom niepełnosprawnym komfortowych warunków pracy.
8. Osoby niepełnosprawne prowadz ce zaj cia dydaktyczne maj prawo wymaga
okre enia dogodnych dla nich godzin i warunków pracy.
9. Osoby niepełnosprawne uczestnicz ce w pracach struktur wydziałowych
(członkowie Rady Wydziału, komisji wydziałowych, zespołów wydziałowych) maj
prawo wymaga stworzenia dogodnych dla nich warunków pracy w tych strukturach.
4) Procedura wspierania przedsi biorczo ci studenckiej
1. Studenci i doktoranci maj prawo prosi o pomoc w organizowaniu własnych
inicjatyw, w szczególno c w zakresie: firmowania inicjatywy nazw Wydziału,
uczestnictwa pracowników Wydziału w inicjatywie, udost pnienia lokali na
organizacj przedsi wzi cia, opieki merytorycznej nad przedsi wzi ciem.
2. Decyzj w sprawie wsparcia inicjatywy studenckiej lub doktoranckiej podejmuje
kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z dziekanem.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej wspiera inicjatywy studenckie lub doktoranckie
jedynie wówczas, gdy ich charakter i przebieg jest niesprzeczny z misj
strategi
Uniwersytetu Warszawskiego oraz misj strategi Wydziału.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zast pca ds. studenckich mo e podj
decyzj o usprawiedliwieniu nieobecno
studentów lub doktorantów na zaj iach
lub egzaminach w przypadku realizacji wa ego przedsi wzi cia, wspieranego przez
władze wydziałowe lub władze jednostki organizacyjnej. Wniosek o usprawiedliwienie
nieobecno ci student lub doktorant powinien zło y przynajmniej na 7 dni przed
planowanym wydarzeniem.

5) Procedura zapewnienia jako ci kadry administracyjnej jednostki
1. Ka dy pracownik, doktorant i student Wydziału ma prawo zgłosi si do
sekretariatu lub dziekanatu w wyznaczonych do tego godzinach w sprawie
dotycz cej obsługi formalno-prawnej albo sposobu funkcjonowania administracji
uniwersyteckiej b
wydziałowej.
2. Pracownicy dziekanatu i sekretariatów maj obowi ek udziela pracownikom,
doktorantom i studentom informacji b
kierowa ich do wła wych organów
administracyjnych na UW lub WLS.
3. Ka y pracownik, doktorant i student instytutu lub katedry ma prawo zgłasza
zastrze enia dotycz ce pracy kadry administracji jednostki.
4. Zastrze nia powinny by zgłaszane w formie ustnej lub pisemnej kierownikowi
jednostki organizacyjnej lub dziekanowi, w przypadku gdy dotycz pracowników
dziekanatu.
5. Kierownik jednostki organizacyjnej lub dziekan po wpłyni ciu zastrze e
dotycz cych pracy administracji jednostki weryfikuje zarzuty poprzez rozmow z
pracownikiem (ewentualnie pracownikami) administracji. O wynikach weryfikacji
informuje pracownika, doktoranta lub studenta zgłaszaj ego zastrze nia.
6. Przynajmniej raz na 3 lata dziekan organizuje badanie ankietowe dotycz ce
jako i obsługi administracyjnej.
7. O organizacji badania ankietowego dziekan informuje poprzez umieszczenie
informacji na stronie internetowej wydziału i / lub umieszczenie informacji na tablicy
ogłosze
8. Badanie ankietowe trwa minimum tydzie
9. W okre onych, ogólnodost pnych dla wszystkich pracowników, doktorantów i
studentów miejscach umieszczone zostaj puste formularze, które mog by zgodne
ze wzorem zamieszczonym w Zał czniku 5. oraz zaplombowane urny, do których
nale y je wrzuca po wypełnieniu. Ankieta mo e zosta przeprowadzona równie
drog nternetow
10. Po zako czeniu terminu trwania badania ankietowego dziekan lub osoba przez
niego wyznaczona dokonuje w formie raportu pisemnego zestawienia liczbowego
wyników ankiet oraz spisuje najcz
iej pojawiaj e si w pytaniach otwartych uwagi
z podziałem na poszczególne komórki administracyjne.
11. Raport wraz z ankietami dotycz ymi pracy komórek administracyjnych
konkretnych jednostek organizacyjnych Wydziału dziekan przekazuje kierownikom
tych jednostek.
12. Kierownik jednostki organizacyjnej lub (odpowiednio) dziekan dokonuje analizy
wyników ankiety dotycz cej pracy bezpo ednio podlegaj cej mu komórki
administracyjnej i wnioski płyn e z tej analizy przedstawia podległym sobie
pracownikom administracyjnym.
13. Powtarzaj e si w kolejnych ankietach te same zarzuty mog stanowi
podstaw do post powania dyscyplinarnego wobec pracowników administracji.
14. Dziekan mo tak zorganizowa ak dodatkowe badanie jako i kształcenia
w formie warsztatów prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonego moderatora

z grup przedstawicieli doktorantów i studentów, wybranych odpowiednio przez
WRD i ZSS.
15. Osoba przeprowadzaj ca dodatkowe badanie jako ci kształcenia, o którym jest
mowa w punkcie 14. niniejszej procedury, przeprowadza je w oparciu o scenariusz
zaaprobowany przez dziekana.
16. Po przeprowadzeniu badania, o którym jest mowa w punkcie 14. niniejszej
procedury, osoba prowadz a sporz za raport zawieraj y opis przebiegu
warsztatów oraz wnioski. Raport ten przekazywany jest wszystkim pracownikom
Wydziału prowadz cym zaj cia dydaktyczne.
6) Procedura zapewnienia jako ci w działalno ci bibliotek wydziałowych
1. Co najmniej raz na 3 lata pracownicy biblioteki wydziałowej przeprowadzaj
badania ankietowe dotycz ce ich pracy.
2. O organizacji badania ankietowego pracownicy biblioteki informuj poprzez
umieszczenie informacji na stronie internetowej instytutu, katedry lub wydziału i / lub
umieszczenie informacji na tablicy ogłosze
3. Badanie ankietowe trwa minimum tydzie
4. W okre onych, ogólnodost pnych dla wszystkich studentów i pracowników
miejscach umieszczone zostaj puste formularze, które mog by zgodne ze
wzorem zamieszczonym w Zał zniku 6. oraz zaplombowane urny, do których
nale y je wrzuca po wypełnieniu. Ankieta mo e zosta przeprowadzona równie
drog nternetow
5. Po zako czeniu terminu trwania badania ankietowego pracownicy biblioteki
dokonuj analizy ankiet oraz zestawienia odpowiedzi, które – wraz z płyn cymi st d
wnioskami – przedstawiaj dziekanowi.
6. Powtarzaj ce si w kolejnych ankietach te same zarzuty mog stanowi podstaw
do post powania dyscyplinarnego wobec pracowników biblioteki.

§6
GROMADZENIE, ANALIZOWANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI
NA TEMAT KSZTAŁCENIA W JEDNOSTCE

1) Procedura dotycz a analizy i wykorzystywania wniosków z raportów
rekrutacyjnych przeprowadzanych przez pejk
1. Raporty rekrutacyjne przeprowadzane przez PEJK lub opracowane przez
jednostk udost pniane s przede wszystkim dyrektorom instytutów i kierownikom
katedr wchodz cych w skład Wydziału oraz pełnomocnikom ds. rekrutacji w
jednostkach.
2. Pełnomocnicy ds. rekrutacji w jednostkach dokonuj
analizy
rekrutacyjnych szczególnie pod k tem informacji dotycz cej ich jednostki.

raportów

3. Wnioski wynikaj ce z analizy raportów rekrutacyjnych pełnomocnicy jednostki ds.
rekrutacji przedstawiaj na posiedzeniu rady naukowej instytutu b d zebraniu
pracowników katedry. Wnioski te powinny dotyczy przede wszystkim regionów,
spo ód których rekrutuje si wi szo
kandydatów na studia oraz porównania
jednostki pod k tem liczby kandydatów z innymi jednostkami UW o podobnym profilu
kształcenia.
4. Zaprezentowane przez pełnomocnika ds. rekrutacji wnioski powinny sprzyja
podj ciu działa
zwi anych z: uatrakcyjnianiem oferty programowej b d
upowszechnianiem wiedzy dotycz ej jednostki i prowadzonego przez ni
kształcenia.
2) Procedura dotycz ca analizy i wykorzystywania wniosków z raportów z
ankiety ogólnouniwersyteckiej przeprowadzanych przez pejk
1. Raporty z ankiety ogólnouniwersyteckiej przeprowadzanej przez PEJK lub z
ankiety opracowanej przez jednostk udost pniane s przede wszystkim dyrektorom
instytutów i kierownikom katedr wchodz cych w skład Wydziału oraz pełnomocnikom
ds. jako c kształcenia w jednostkach.
2. Kierownicy jednostek dokonuj analizy raportów z ankiety szczególnie pod k tem
informacji zwi anych z funkcjonowaniem jednostki.
3. Wnioski wynikaj ce z analizy raportów z ankiety kierownik jednostki przedstawia
na posiedzeniu rady naukowej instytutu b d zebraniu pracowników katedry. Wnioski
powinny sprzyja podj ciu działa zwi anych z jako ci kształcenia w jednostce.

3) Procedura antyplagiatowa
1. Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale, w szczególno ci za
nauczyciele pełni y funkcj opiekunów prac dyplomowych, maj obowi ek
weryfikacji prac pod wzgl dem oryginalno c zawartych w nich tre ci.
2. Weryfikacji, o której mowa w punkcie 1. niniejszej procedury mo a dokonywa
albo samodzielnie (poprzez porównanie prac z istniej cymi publikacjami), albo
poprzez wykorzystanie programów antyplagiatowych.
3. Je eli wykładowca stwierdzi podejrzenie o plagiat, zgłasza to kierownikowi
jednostki organizacyjnej, który niezwłocznie powołuje komisj weryfikacyjn
4. W skład komisji weryfikacyjnej jednostki organizacyjnej wchodzi: kierownik
jednostki organizacyjnej, wykładowca zgłaszaj cy plagiat, samodzielny nauczyciel
akademicki oraz przedstawiciel ZSS lub WRD.
5. Podejrzany o plagiat student lub doktorant jest informowany o terminie zebrania
komisji.
6. Komisja weryfikacyjna analizuje prac
swoje wnioski jej autorowi, prosz c o wyja

pod k tem oryginalno ci i przedstawia
ienia.

7. W przypadku potwierdzenia podejrzenia o plagiat, komisja weryfikacyjna
przedstawia swoj ocen dziekanowi oraz studentowi lub doktorantowi.

8. Dziekan uzyskuj cy informacj o popełnionym plagiacie kieruje wniosek o
wszcz cie post powania dyscyplinarnego wobec studenta lub doktoranta do Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego, o czym informuje autora pracy.
9. Je eli plagiatem okazuje si praca dyplomowa, student nie zostaje dopuszczony
do egzaminu dyplomowego.
10. Je eli plagiatem okazuje si praca zaliczeniowa lub egzaminacyjna, student lub
doktorant uzyskuje z egzaminu lub zaliczenia ocen niedostateczn

§7
PUBLIKOWANIE INFORMACJI NA TEMAT KSZTAŁCENIA W JEDNOSTCE
1) Procedura przekazywania informacji do informatora ects uw
1. Za aktualizacj informacji zawartych w Informatorze ECTS UW w jednostce
odpowiedzialny jest pełnomocnik jednostki ds. ECTS.
2. Pełnomocnik jednostki ds. ECTS sprawdza co najmniej raz w semestrze
rzetelno
nformacji zamieszczonych w Katalogu ECTS UW dotycz cych jednostki i
natychmiast zgłasza wszelkie braki odpowiednim organom administracji centralnej
UW lub administracji jednostki.
3. Uwagi dotycz ce informacji zawartej w Katalogu ECTS UW maj prawo zgłasza
wszyscy pracownicy i studenci jednostki w formie ustnej lub pisemnej
pełnomocnikowi jednostki ds. ECTS.
4. Pełnomocnik jednostki ds. ECTS rozpatruje uwagi w ci gu 7 dni od daty ich
wpłyni ia i w razie ich zasadno i – natychmiast uzupełnia wszystkie braki i
informuje o tym osob wnosz c uwagi b d zgłasza je odpowiednim organom
administracji centralnej UW lub administracji jednostki.
5. W razie niewypełnienia obowi ków uj tych w punkcie 4. osoba wnosz ca uwagi
dotycz ce zawarto ci Katalogu ECTS UW informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora
instytutu b d kierownika jednostki, który udziela pełnomocnikowi jednostki ds. ECTS
ustnego lub pisemnego upomnienia.
2) Procedura dotycz ca aktualizacji stron internetowych jednostki
1. Wszystkie jednostki wchodz ce w skład Wydziału Lingwistyki Stosowanej
prowadz własne strony internetowe, które s regularnie aktualizowane. Prowadzona
i regularnie aktualizowana jest tak e strona internetowa Wydziału.
2. Za aktualizacj danych na stronie internetowej jednostki organizacyjnej odpowiada
kierownik lub osoba przez niego wyznaczona. Za aktualizacj danych na stronie
Wydziału odpowiada dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Osoba odpowiedzialna za aktualizacj danych na stronie dba równie o to, by była
ona dost pna dla osób z dysfunkcjami wzroku.
4. Na stronie internetowej znajduj si takie informacje jak: adres jednostki wraz z
numerami telefonów do sekretariatu / sekretariatów i okre eniem zakresu
odpowiedzialno ci sekretariatu (sprawy studenckie, sprawy pracownicze itp.); adres

e-mailowy jednostki; spis pracowników wraz z ich słu bowymi numerami telefonów,
adresami e-mailowymi i terminami pełnienia dy urów; dane kontaktowe Zarz du
Samorz u Studentów lub link do strony Samorz u Studentów jednostki b
(w
przypadku studiów doktoranckich) dane kontaktowe Wydziałowej Rady Doktorantów
lub link do strony WRD; spis osób pełni cych władz w jednostce wraz ze
słu bowymi numerami telefonów, adresami e-mailowymi, terminami pełnienia
dy rów oraz zakresem obowi ków i odpowiedzialno i, plany studiów i aktualne
rozkłady zaj
5. Na stronie internetowej jednostki organizacyjnej powinny znajdowa si
informacje jak: regulacje prawne dotycz ce toku studiów, linki do
uniwersyteckich przydatnych studentom, programy studiów.

takie
stron

6. Na stronie internetowej jednostki organizacyjnej powinny by umieszczane
wszystkie informacje bie ce dotycz ce organizacji roku akademickiego,
harmonogramu sesji, ofert stypendialnych i wyjazdowych dla studentów lub
doktorantów.
7. Informacje na stron internetow maj prawo zgłasza
przedstawiciele
Samorz u Studentów, WRD, pracownicy jednostki, władze jednostki, dziekan.
8. O umieszczeniu konkretnej informacji na stronie internetowej jednostki decyduje
(odpowiednio) dziekan, kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego
wyznaczona, przy czym odmowa umieszczenia informacji na stronie mo e nast pi
wówczas, gdy informacja jest niezgodna z misj
strategi UW lub misj
strategi
WLS lub gdy informacja ta narusza inne obowi uj ce przepisy prawne.

§8
POSTANOWIENIA KO COWE

