
Do użytku wewnętrznego 
 

 
Zarządzenie Nr 48 /2014 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 17 listopada 2014 r. 

  
w sprawie: wprowadzenia Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących 

w Uniwersytecie Opolskim. 
 

Na podstawie postanowień art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), w związku z postanowieniem § 11 ust.1 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1370) oraz § 38  Statutu Uniwersytetu Opolskiego  zarządza się, co 
następuje: 

§1 
 

W Uniwersytecie Opolskim wprowadza się Uczelnianą Księgę Jakości Kształcenia, w tym: 
 

1) Ogólną procedurę doskonalenia jakości kształcenia- oznaczenie procedur, stanowiącą 
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) Procedurę tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności, stanowiącą 
Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) Procedurę tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia, 

4) Procedurę tworzenia studiów podyplomowych i kursów, stanowiącą Załącznik nr 4 do 
niniejszego zarządzenia, 

5) Procedurę weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania 
studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, stanowiącą Załącznik 
nr 5 do niniejszego zarządzenia, 

6) Procedurę oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia, stanowiącą 
Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, 

7) Procedurę monitorowania karier zawodowych absolwentów, stanowiącą Załącznik nr 
7 do niniejszego zarządzenia, 

8) Procedurę oceny nauczyciela akademickiego dokonaną przez studenta, stanowiącą 
Załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia, 

9) Procedurę oceny jakości kształcenia dokonaną przez nauczyciela akademickiego, 
stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia, 

10) Procedurę procesu dyplomowania, stanowiącą Załącznik nr 10 do niniejszego 
zarządzenia, 



11) Procedurę odbywania i dokumentowania praktyk studenckich, stanowiącą Załącznik 
nr 11 do niniejszego zarządzenia, 

12) Procedurę hospitacji zajęć, stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.  
 

§2 
 
Wszystkie jednostki organizacyjne prowadzące kształcenie zobowiązane są do przestrzegania 
i dokumentowania procedur zawartych w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia 
Uniwersytetu Opolskiego.  

§3 
 

Za wdrożenie procedur, o których mowa w §2 w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych prowadzących kształcenie odpowiadają kierownicy tych jednostek.  
 

§4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.  
 
 
 
 


