
Zarządzenie nr 20/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

procedur funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia oraz określenia 

wzorów ankiet oceniających jakośd kształcenia w UP w Lublinie 

 

Na podstawie § 10 uchwały nr 53/2019-2020 Senatu UP w Lublinie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 

wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w UP w Lublinie w celu realizacji 

postanowieo uchwały, zarządza się co następuje: 

§1 

Wprowadza się następujące procedury: 

1. W obszarze A: 

1) Procedura A1 – „Strategia, polityka jakości, deklaracja kierownictwa i organizacja UP w 

Lublinie” – zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia 

2) Procedura A2 – „Nadzór nad wewnętrznym systemem zarządzania jakością kształcenia 

(monitorowanie, ocena systemu, wyznaczanie celów jakościowych i doskonalenie 

systemu)” – zał.nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. W obszarze B – Zarządzanie dydaktyką: 

1) Procedura B1-1.0 „Struktura wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w 

UP w Lublinie” - zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia 

2) Procedura B1-1.1 „Organizacja procesu kształcenia” - zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia 

3) Procedura B1-1.2 „ Programy studiów – ocena, weryfikacja i doskonalenie” - zał. nr 5 do 

niniejszego zarządzenia 

4) Procedura B1-1.3 „Organizacja toku studiów – obsada dydaktyczna” - zał. nr 6 do 

niniejszego zarządzenia 

5) Procedura B1-1.4 „Kształcenie studentów, doktorantów, uczestników studiów 

podyplomowych – studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite magisterskie, trzeciego 

stopnia doktoranckie, studia podyplomowe” - zał. nr 7 do niniejszego zarządzenia 

6) Procedura B1-1.5 „Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego” - zał. nr 8 do 

niniejszego zarządzenia 

7) Procedura B1-1.6 „Zasoby wsparcia materialnego i naukowo-dydaktycznego dla 

studentów i doktorantów” - zał. nr 9 do niniejszego zarządzenia 

8) Procedura B1-1.7 „Ocena satysfakcji studenta/doktoranta/uczestnika studiów 

podyplomowych” - zał. nr 10 do niniejszego zarządzenia 

 

§2 

 

1. Wprowadza się następujące rodzaje ankiet: 

1) Ankieta studenta w zakresie oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez 

nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie - zał. nr 11 do 

niniejszego zarządzenia 



2) Ankieta studenta w zakresie oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez 

nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (dotyczy nauczycieli 

języków obcych) - zał. nr 12 do niniejszego zarządzenia 

3) Ankieta dyplomanta - zał. nr 13 do niniejszego zarządzenia 

4) Ankieta dyplomanta kierunku weterynaria - zał. nr 14 do niniejszego zarządzenia 

5) Ankieta absolwenta - zał. nr 15 do niniejszego zarządzenia 

6) Ankieta podsumowująca studia III stopnia doktoranckie - zał. nr 16 do niniejszego 

zarządzenia 

7) Ankieta ewaluacyjna podsumowująca studia podyplomowe - zał. nr 17 do niniejszego 

zarządzenia 

8) Arkusz hospitacyjny oceny pracy nauczyciela akademickiego. zał. nr 18 do niniejszego 

zarządzenia 

 

§3 

Traci moc Zarządzenie nr 23 Rektora UP w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia procedur funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
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