
Zalcznik nr 11 do Protokolu nr 4 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, lnformacji i Bibliologii UW z dnia 30 listopada 2016 r.

Uchwalanr56/2016
--

Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji I Bibliologli Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia30 listopada 2016 r.

w sprawie przyjecia wydzialowego systemu zapewniania i doskona1eniajakoci ksztalcenia naWyciziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie § 1 Zarz4dzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia2012 roku w sprawie systemów zapewniania i doskonaleniajako.ki ksztalcenia na wydzialachoraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzqcych studia na UniwersytecieWarszawskim (Monitor UW z 2012 r., nr 10, poz. 339, ze zm. ogloszonymi w Monitorze UWz 2015 r., poz. 235), uchwala sic, co nastçpuje:

§1.

Rada Wydziahi Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiegouchwala wydzialowy system zapewniania i doskonalenia jakoci ksztalcenia na WydzialeDziennikarstwa, Jnformacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, ktorego treá stanowiza1cznik do Uchwaly.

§2.

Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia.

Glosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Statutowy skiad Rady Wydzialu: 51
Liczba obecnych: 39 osób.
Glosów wa2nych: 39
Glosów niewa±nych: 0

Liczba glosów ,,tak”: 39
Liczba glosów ,,nie “: 0
Liczba glosów ,,wstrzymuj4cych sic”: 0

NiwE4;:ARs/

prof dr hab.J1nusz 1Odznirz Adamowskl



Zatcznik do uchwaly or 5512016 Rady Wydzialu
Dziennikarstwa, Inforrnacji i Bihliologii UW

z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydzialowy system zapewniania i doskonalenia jakoci ksztalcenia na Wydziale
Dziemiikarstwa, Informacji i Bibliologil Uniwersytetu Warszawskiego.

System Zapewniania i Doskonalenia Jakoci Ksztalcenia na Wydziale Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (WDIB) obejmuje w szczego1noci
nastepujce elementy:

— Misja i koncepcja ksztalcenia na Wydziale
— Szczegolowe zasady studiowania na Wydziale
— Ogolne warunki realizacji studiów doktoranckich WDIB
— zasady i procedury zapewniania jakoci, zawarte w niniejszym dokumencie lub
opracowane zgodnie z jego postanowieniami.

Funkcjonuje w oparciu o dokumenty wewnçtrzne Uniwersytetu Warszawskiego, zwlaszcza
takie jak Misja UW, Strategia redniotenninowa UW na lata 2014-2018, System Zapewniania
i Doskonalenia Jakoci Ksztalcenia na UW, Regulamin studiów na UW oraz Regulamin
studiów doktoranckich na UW i Regulamin studiów podyplomowych na UW.

System zapewniania jakoci obejmuje projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie I
okresowy przegl4d:

a) programów nauczania i ich efektów,
b) zasad oceniania studentów I, Iii III stopnia oraz studiów podyplomowych,
c) mechanizmów zapewniaj qcych jakoá kathy dydaktycznej,
d) narzçdzi wsparcia studentów I doktorantów w procesie ksztalcenia,
e) zasad publikowania informacji o procesie ksztalcenia,
f) zasad gromadzenia i wykorzystywania danych dostarczanych przez

Uniwersytecki System Obshigi Studenta (USOS),
g) zasad potwierdzania efektów ksztalcenia zdobytych poza systemem edukaeji

formalnej.

W procesie zapewniania i doskona1eniajakoci uczestnicz:

a) wladze dziekañskie, kierownicy katedr i innych jednostek organizacyjnych WDIB,
pelnomocnicy dziekanów oraz kierownicy studiów - w zakresie organizacji procesu
ksztalcenia,

b) nauczyciele akademiccy - w zakresie realizacji programów nauczania,
c) pracownicy administracji - w zakresie obsiugi procesów dydaktycznego I naukowo

badawczego,
d) studenci, doktoranci I sluchacze studiów podyplomowych - jako uczestnicy procesu

ksztalcenIa,
e) Wydzialowa Komisja ds. Dydaktycznych i Jakoci Ksztalcenia.



Rozdzial 1

Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przeghd programów

§1

Projektowanie nowych programów nauczania oraz wprowadzanie zmian w programach
obowiqzujcych wymaga uwzglednienia obowizujcych przepisów, w tym rozporz4dzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego dotycz4cego warunków prowadzenia studiów, a
zwlaszcza nastçpujcych elementów:

a) zgodnoá z dorobkiem dyscypliny i kierunkami jej rozwoju,
b) wykorzystanie dorobku badawczego pracownikOw akademickich, ich wiedzy i

kompetencji,
c) wspieranie studentów i doktorantów w rozwoju ich zainteresowañ naukowych i planów

zawodowych,
d) wnioski z analizy potrzeb rynku pacy oraz monitoringu karier zawodowych

absolwentów.

§2

Procedury zwizane z zatwierclzaniem, monitorowaniem i okresowym przegl4dem programów
opieraj sic na zasadach:

1) wie1oetapowoci, dziçki której wszystkie zainteresowane strony (studenci poprzez
samorzd, kacira clydaktyczna, administracja) majq mo1iwoé wypowiedzenia sic i oceny
proponowanych zmian;

2) transparentnoci - wszystkie etapy procesu sqjawne.

§3

Projektowanie nowych programów nauczania oraz wprowadzanie zmian w programach
obowizujcych obejmuje nastçpujce etapy:

1) tworzenie nowych propozycji programowych! propozycji zmian przez:
a) nauczycieli akademickich - indywidualnie b4d w zespolach (np. zwiqzanych

z poszczególnymi Katedrami), przy uwzglçdnieniu uwag interesariuszy zewnçtrznych,
b) studentów i doktorantów, w tym równie samorzdy studencki i doktorancki,
c) Wydzia1ow Komisjç ds. Dydaktycznych i Jakoci Ksztalcenia (WKDJK)

we wspOlpracy z pelnomocnikiem dziekana ds. koordynacji studiów;

2) zgloszenie propozycji programowych (w formie pisemnej) do Sekcji Dydaktycznej WKDJK,
3) ocena przygotowanych programów/ zmian w programach przez Sekcjç Dydaktyczn

WKDJK, zakoñczona pisemn opini4 (docelowo: rekomendacj dotyczc4 zatwierdzenia
programul zmiany przez Radç Wydziahi),



4) uzyskanie opinii interesariuszy zewnçtrznych, reprezentujeych rynek pracy dia
absolwentów danego kierunku, na temat projektu lub zmian w programie ksztalcenia,

5) przedstawienie projektów nowychprogramow/zmianwobowizujcychpgmacprzez
ffiTirilhiaJikFKsztaIcenia Radzie Wydzialu,

6) zatwierdzanie nowych programów ksztalcenia lub zmian w programach obowiqzujcych
przez Radç Wydzialu oraz, w wymaganych przypadkach, przez Senat UW.

§4

1. Okresowych przeghdow programów ksztalcenia dokonuje Sekcja Dydaktyczna WKDJK,
przygotowujc ewentualne wytyczne dotycz4ce koniecznych zmian w obowizujqcych
programach studiáw.

2. Przeg1d programu ksztalcenia obejmuje w szczego1noci kontrole:

a) zgodnoci prograniu z koncepcj ksztalceriia na danym kierunku studiów,
b) zgodnoci programu ksztalcenia, w tym metod dydaktycznych i form zajçé,

z zakiadanymi efektami ksztalcenia dia poszczegolnych przedmiotów,
c) trafhoci doboru metod weryfIkacji osiganych efektOw ksztalcenia i stosowanych

kryteriów oceny.
3. Wnioski z przeg1du przedstawiane sq Dziekanowi ds. studenckich i dydaktycznych oraz

Radzie Wydzialu.

Rozdzial 2

Ocenianie studentów, doktorantów I sluchaczy studiów podyplomowych

§5

1. Oceniajc studentów, doktorantów i stuchaczy studiów podyplomowych, nauczyciele
akademiccy przestrzegaj trzech podstawowych zasad:

a) bezstronnoci,
b) poszanowania godnoci osobistej osoby ocenianej,
c) stosowania jasnych, znanych od pocz4tku zajçã i zrozumialych dia studentOw,

doktorantów oraz sluchaczy studiów podyplomowych metod i kryteriów oceny.
2. Wymagania, metody weryfikacji efektów ksztalcenia, sposoby i kryteria oceniania dia

danego przedmiotu wykladowca przedstawia w sylabusie przedmiotu oraz omawia
poclczas pierwszych zajçO.

3. Terminy zaliczeñ i egzaminów przedmiotowych ustala sic najpóniej na dwa tygodnie
przed p1anowan dat. Informacjç o terminie zaliczenial egzaminu wykladowca umieszcza
na stronie WDIB.

4. Wykladowca zobowi4zany jest przestrzegaé zaleceñ Biura ds. Osób Niepelnosprawnych
dotyczcych formy i przebiegu egzaminów i zaliczeñ studenta, doktoranta lub shichacza
studiów podyplomowych objctego opiek biura, o ile zostanie o nich powiadomiony przez
Prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych na miesic przed terminem egzaminu, a w
przypadku zajçá — w cigu miesica od rozpoczçcia semestru, w ktOrym s one
realizowane.



§6

1. G1óym miej seem publikowania

wprowadzié do USOS:
a) wyniki egzaminów i zaliczeñ zajeé - w cigu 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu

lub zaliczenia,
-

b) oceny z prac psemnych - w cigu 14 dni od ziozenia pracy do oceny.

2. Wykladowea, który postçpuje zgodnie z pkt. 1, nie ma obowiq.zku publikowania ich poza
systemem ani odpowiadania na indywidualne zapytania studentów.

3. Je1i wykladowca nie dotrzyma terminów, o których mowa w pkt. 1, ma obowiqzek
odpowiedzieá na indywidualne zapytania studentów oraz niezwlocznie wprowadziá oceny
do USOS, zgodnie ze stosownymi ustaleniami Regulaminu studiów na UW.

4. Wykladowea mote dodatkowo opublikowaá wyniki egzaminów, zaliczefl i prac pisemnych
poza USOS, ale powinien przestrzega5 zasad ochrony danych osobowych.

5. Student, doktorant, sluchacz studiOw podyplomowych maj prawo do zapoznania sic
z uzasadnieniem oceny, jak uzyskali z egzaminu, pracy pisemnej, zaliczenia zajçé.

6. Wszystkie prace pisemne wykladowca przechowuje do koñca roku akademickiego, w
ktOrym zostaly napisane i ocenione.

7. Raz w roku Sekcja Dydaktyczna WKDJK analizuje dane dotyczce liczby studentów:

a) powtarzajcych etap studiów,
b) wpisanych warunkowo na nastçpny etap studiów,
c) skrelonych z powodu niezaliezenia etapu studiów,

pod ktem trafnoci przyjçtych zasad i kryteriów oceny na poszczegolnych przedmiotach.
Swoje wnioski przedstawia Sekcji Jakoci Ksztalcenia WKDJK, a ta i Radzie Wydzialu
podczas dorocznego sprawozdania podsumowuj4cego jakoá dydaktyki w poprzednim roku
akademickim.

§7

1. Sekcja Dydaktyczna WKDJK, w porozumieniu z samorz4dem studenckim, opracowuje
formalne i merytoryczne kryteria przygotowania i oceny prac dyplomowych dia studiów
liii stopnia oraz przedstawiaje do uchwalenia Radzie Wydzialu.

2. Promotorzy prac dyplomowych dbaj o zgodno umieszczonych w sylabusach wymagañ
i kryteriów oceny seminariów dyplomowych z w/w kryteriami oraz z postanowieniami
Szczegolowych zasad studiowania na WDIB w tym zakresie.

3. Promotorzy prac dyplomowych korzystaj z systemu antyplagiatowego. Samodzielnie
zak1adaj konto uytkownika systemu, wprowadzaj prace dyplomantów do systemu,
pobieraj4 i drukuja raport weryfikacyjny. Raport z wynikiem pozytywnym, podpisany
przez promotora, jest dohczany do dokunientów niezbçdnych przy obronie pracy
dyplomowej.



4. Tematy prac dyplomowych oraz ewentualne ich zmiany promotorzy przekazuj
kierownikom katedr, którzy z kolei dostarczajje w formie zbiorczego zestawienia Sekcji
Dydaktycznej WKDJK do koñca semestruzirnowego____

listç tematów Radzie Wydzialu do
zatwierdzenia na pocz4tku semestru letniego.

6. Wanmkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest przedstawienie prornotorowi
koñcówej praäy i sprawdzeniè jej w systemie antyplagiatowym. Pozostale warunki
okre1aj Regulaniin studiów na UW oraz Szczególowe zasady studiowania w WDIB.

Rozdzial 3

Zapewnianie jakoci kadry dydaktycznej

§8

Zapewnianie jakoci kathy dydaktycznej ma na celu zapewnienie studentom, doktorantom
i sluchaczom studiów podyplomowych kontaktu z nauczycielami akademickimi, posiadajcymi
wiedze, dowiadczenie i kompetencje badawcze take w zakresie przedmiotów, których
nauczaj4. Obejmuje ono procesy i procedury zwizane z:

a) obsadzaniem przedmiotów,
b) ankietyzacj4 zajçé,
c) hospitacj zajçá,
d) ocenq okresow nauczycieli akademickich, której pod1egaj zgodnie z regulacjami

aktualnie obowizujcymi na Uniwersytecie Warszawskim.

§9

1. Obsady przedmiotów na poszczególnych kierunkach studiów dokonuj osoby umocowane
przez dziekana, w konsultacji z kierownikami katedr.

2. Przygotowujc obsadç przedniiotów, na1ey wzi4á pod uwagç w szczegó1noci:
a) stopieñ znajomoci problematyki przedmiotu przez nauczyciela akademickiego, na

podstawie reprezentowanej przez niego dyscypliny naukowej oraz dorobku
badawczego,

b) kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich.

§ 10

1. J-lospitacje zajçé dydaktycznych slu4 wykladowcom do uzyskania informacji zwrotnej na
temat metod i form pracy dydaktycznej oraz treci zajçé, w celu ustawicznego
doskonalenia kompetencji dydaktycznych. Szczegolnym wsparciem w tym obszarze objçci
sa doktoranci oraz wykladowcy rozpoczynajqcy pracç akademickq

2. Hospitacje przeprowadza kierownik katedry lub wyznaczony przez niego samodzielny
nauczyciel akademicki. Hospitacje zajçé realizowanych przez kierownika katedry
przeprowadza Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych lub wskazany przez niego
samodzielny nauczyciel akademicki.



3. Hospitacje odbywaj sic w terminie ustalonym wspólnie przez zainteresowane strony
4. Hospitacji pod1egaj wszyscy prowadzcy zajçcia dydaktyczne:

a) osoby posiadajee tytul profesora, zatrudnionenapodstawiemianowania-co
-—

b) pozostali nauczyciele akademiccy ze stazem pracy powyej 4 lat - co najmniej raz
na2lata,

c) mesamodzielni nauczyciele akademiccy ze staem pracy poniej 4 lat i doktoranci
- co najmniej raz na rok.

5. Osoba hospitujqca jest zobowiqzana:
a) przygotowaá sprawozdanie z hospitacji, zgodnie z wzorem opracowanym przez

Sekcjç Dydaktyczn WKDJK i zatwierdzonym przez Radç Wydzialu,
b) przekazaé je kierownilcowi katedry (w przypadku hospitacji tych ostatnich -

Prodziekanowi
ds. studenckich i dydaktycznych),

c) przeprowadziá z hospitowanym rozmowç nt. zakresu, formy i metod
dydaktycznych zrealizowanych zajçá oraz poinformowaé go/jar o wyniku w cigu
14 dni od dnia odbycia hospitacji.

6. Kierownik Katedry jest zobowhzany przechowywaá sprawozdania z hospitacji przez okres
5 lat i udostçpniaé ich wyniki na zdanie Dziekanowi WDIB.

7. Wnioski z hospitacj s brane pod uwagç przy ocenie okresowej pracowników.
8. W przypadku negatywnej oceny z hospitacji kierownik Katedry bd± odpowiednio

Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych przeprowadza z hospitowanym rozmowç na
temat mo1iwych sposobów poprawy jakoci pracy dydaktycznej, ewentualnie kieruje na
zajçcia ksztalc4ce kompetencje dydaktyczne, organizowane przez Uniwersytet
Warszawski dia pracowników.

§11

1. Ankiety oceniajce poszczegolne zajçcia dydaktyczne s przeprowadzane wród
studentów wszystkich trybów i poziomów studiów, doktorantów i shichaczy studiów
podyplomowych. Maj charakter anonimowy i dobrowolny. S1u doskonaleniu procesu
ksztalcenia, w szczegó1noci pod wzglçdem organizacyjnym i metodycznym.

2. Formç ankiety (cirukowana lub elektroniczna), procedury przeprowadzania ewaluacji zajçé
dydaktycznych oraz zasady opracowywania i interpretowania wyników, ich udostçpniania
zainteresowanym stronom i przechowywania opracowuje Sekcja Dydaktyczna WKDJK w
porozumieniu z samorzqdem studenckim bd samorzdem doktoranckim (odpowiednio).
Podlegaj one zatwierdzeniu przez Radç Wydzialu.

3. Wzory formularzy ankiet opracowuje:
a) dia zajçé prowadzonych na studiach liii stopnia: Sekcja Dydaktyczna WKDJK w

porozumieniu z w1aciwym organem samorzqdu studenckiego,
b) dia zajçé prowadzonych na studiach podyplomowych: Sekcja Dyclaktyczna

WKDJK w porozumieniu z kierownikami studiów podyplomowych,



c) dia zajç prowadzonych na studiach III stopnia: Sekcja Dydaktyczna WKDJK w
porozumieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich i w1aciwym organem
samorzdu doktorantów. - — --

____

pania poa1ajce na ocenç: organizacji zajçé, ich
przebiegu semestralnego oraz umiejçtnoci dydaktycznych wykladowcy.

5. Formularze ankiet dia wszystkich typow i poziomów studiów dostçpne s w jçzyku
po1kim
i angielskim, ze wzglçdu na mo1iwoá ich wypelniania przez studentów zagranicznych.

6. Wzory formularzy ankiet oglasza Prodziekan ds. studenekich i dydaktycznych Wydzialu.
7. Ankiety przeprowadza sic na wszystkich zajçciach prowadzonych na kierunku studiów, na

studiach doktoranckich i podyplomowych w danym roku akademickim, na przedostatnich
lub ostatnich zajçciach przedmiotu koñczcego sic w danym semestrze.

a) Je1i liczba ankiet wypelnionych na danych zajçciach jest mniejsza niz wymagana
wiçkszoá liczby zarejestrowanych sluchaczy/studentów/doktorantOw (50% + 1),
ankiety nie pod1egaj opracowaniu.

8. Wyniki anklet przechowywane s przez co najmniej 4 lata i przekazywane odpowiednio:
a) zainteresowanym, tj. prowadzcym zajçcia,
b) kierownikom katedr, w których dane zajçcia s prowadzone,
c) w przypadku zajçé na studiach doktoranckich - take kierownikowi studiów

doktoranckich,
d) w przypadku zajçá na studiach podyplomowych - take kierownikowi studiów

podyplomowych,
e) w przypadku kierownikOw katedr oraz wykladowców niebçdcych pracownikanii

naukowo-dydaktycznymi Wydzialu - Prodziekanowi ds. studenckich
i dydaktycznych.

9. Wnioski wynikajce z ankiet studenckich, doktoranckich i sluchaczy studiów
podyplomowych s uwzglçclniane przy okresowej ocenie pracowników.

10. Kierownicy katedr oraz kierownik studiów doktoranckich i kierownicy studiów
podyplomowych P0 zakoñczernu kazdego rob akademickiego przekazuj Sekcji
Jakociowej WKDJK podsumowanie wyników anklet, zawierajce sumaryczne wnioski
oraz informacje o podjçtych (w razie koniecznoci) dzialaniach naprawczych.

11. Kierownicy katedr monitoruj na bieco wynilci anklet I w przypadku wyniku
negatywnego
s zobowizani do przeprowadzenia z wykladowC4 rozmowy dotyczcej mo1iwych form
poprawyjakoci pracy dydaktycznej.

12. Do monitorowania wynikOw anklet i (w ra.zie koniecznoci) rozmowy z prowadzcym
zajçcia o mozliwych sposobach poprawy jakoci pracy dydaktycznej s ponadto
zobowizani:

a) w przypadku wykladowców niebçdcych pracownikami Wydzialu - Prodziekan
ds. studenckich I dydaktycznych,

b) w przypadku zajçá na studiach doktoranckich - kierownik studiów doktoranckich.



Rozdzial 4

Monitorowanie, przeglqd i doskonalenie zasobów niezbçdnych do nauki oraz rodków
(np. opieki

naukowej czy doradztwa)

§12

1. W strukturze Wydziaki Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii funkcjonuje biblioteka o
profilu bibliologiczno-informatologicznym oraz zasoby cyfrowe. Wspieraj4 one proces
ksztalcenia oraz badania naukowe prowadzone przez jednostki. Do obowizków osób je
prowadzcych na1ey:

a) gromadzenie zbiorów wiasnych oraz udostepnianie zasobów infomiacji naukowej
niezbçdnych w ksztalceniu na poszczególnych poziomach i trybach studiow oraz
na studiach podyplomowych;

b) prowadzenie dzia1a1noci dydalctycznej, w tym w szczegó1noci ksztalcenie
i rozwijanie kompetencji informacyjnych studentów, zwlaszcza rozpoczynajqcych
naukç;

c) udzielanie biecej pomocy wszystkim korzystaj4cym z zasobOw bibliotecznych,
odpowiednio do ich potrzeb;

d) stwarzanie mo1iwoci korzystania z w/w zbiorów i zasobOw w sposób zgodny
z potrzebami i mo1iwociami studentów, doktorantów i sluchaczy studiów
podyplomowych, w szczegó1noci poprzez dostosowanie godzin otwarcia, dba1oO
o zapewnienie potrzebnej liczby stanowisk komputerowo-internetowych oraz
miejsc w czytelni.

2. Potrzeby informacyjne studentów, doktorantów i sluchaczy studiów podyplomowych oraz
nauczycieli akademickich wykraczajce poza profil zbiorów bibliotek wymienionych w
pkt. 1 s realizowane w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW).

3. Kierownik biblioteki, we wspólpracy z Kolegium Dziekañskim i kierownikami katedr,
odpowiada
za rozwijanie zbiorów i zasobów bibliotecznych.

4. Studenci, doktoranci i sluchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy naukowo
dydaktyczni maj wplyw na profil zbiorów poprzez gwarantowan4 mo1iwoé zglaszania
potrzeb w zakresie literatury naukowej, zwizanej z realizowanym programem
ksztalcenia. Procedurç skiadania propozycji uzupelnienia zbiorów biblioteki opracowuje
kierownik biblioteki.

5. Biblioteka i osoby odpowiedzialne za zasoby cyfrowe staraj4 si uzupelniaá zbiory drog
wymiany miçdzybibliotecznej z podobnymi sobiejednostkami innych uczelni.

6. Biblioteka dba o zapewnienie dostçpu do zasobów take osobom niepelnosprawnym,
wspólpracujqc w tym zakresie z Biurem ds. Osób Niepelnosprawnych.

7. Raz w roku w1aciwe organy samorzdu studentów i samorzdu doktorantów przedkladaj4
opinie o funkcjonowaniu biblioteki jej kierownikowi oraz Kolegium Dziekañskiemu.
Dziekan jest zobowi4zany ustosunkowaá sic do nich na posiedzeniu Rady Wydzialu.



8. Zasoby biblioteczne oraz ich dostçpnoé mog byá przedmiotem oceny, przeprowadzanej
np. przez Wydzialow4 Komisjç ds. Dydaktycznych i Jakoci Ksztalcenia.

1. Kolegium Dziekañskie oraz Kierownik Studiów Doktoranckich monitoruj i podejmuj
dzia1aniazrnierzajce do podnoszenia jakoci wsparcia administracyjnego udielaiiego
studentom, sluchaczom studiów podyplornowych, doktorantom i pracownikom naukowo
dydaktycznym Wydzialu Dziennikarstwa, Infbrmacji i Bibliologii.

2. NarzçcLziami monitorowaniajakoci wsparcia administracyjnego, o którym mowa w pkt. 1
mog byã:

a) ankiety ogólnouniwersyteckie przeprowadzane przez PEJK,
b) ankiety wydzialowe, przygotowane przez Wydzia1ow Komisje ds.

Dydaktycznych i Jakoci Ksztalcenia.
3. Ankiety, o których mowa w pkt. 2 b) slurn rozpoznaniu mocnych i slabych stron

funkcjonowania:
a) dziekanatu: sekcji toku studiów;
b) sekcji obsiugi badañ naukowych,
c) sekcji finansowo-bud.etowej

oraz poznaniu oczekiwañ studentOw, shachaczy studiów podyplomowych, doktorantów,
pracowników naukowo-dydaktycznych dot. wsparcia admini stracyjnego udzielanego przez
Wydzial wszystkim uczestnicz4cym w procesie ksztalcenia.

4. Ankiety, o których mowa w pkt. 3 a) przeprowadza wrOd studentów, sluchaczy studiów
podyplomowych i nauczycieli akademickich Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych

5. Ankiety, o których mowa w pkt. 3 b) przeprowadza wród doktorantów i pracowników
naukowo-dydaktycznych Prodziekan ds. badañ naukowych i wspólpracy.

6. Ankiety, o których mowa w pkt. 3 c) przeprowadza wród doktorantów i pracowników
naukowo-dydaktycznych Prodziekan ds. finansowych.

7. Harmonogram przeprowadzania ankiet, o których mowa w pkt. 2 b) oglasza Dziekan WDIB
na wniosek Wydzialowej Komisji ds. Dydaktycznych i Jakoci Ksztalcenia.

8. Wnioski z ankiet, o których mowa w pkt. 2, przedstawiane s4 przez Dziekana WDIB Radzie
Wydziatu.

§ 14

1. Prodziekan ds. studenckich na wniosek kierowników studiów, pelnomocnika ds.
koordynacji studiOw lub w1aciwych organów sarnorzdów studenckich powohije — zgodnie
z Regulaminem studiów na UW — opiekunów toku studiów/roku studiow/wyodrçbnionych
grup studentów.

2. Zadaniem opiekunów, o których mowa w pkt. 1 jest udzielanie studentom wsparcia w
procesie ksztalcenia poprzez m.in. pomoc w planowaniu siatki zajeé, wyjanianie zasad
studiowania i obowizuj4cych na Wydziale procedur, przekazywanie informacji o zmianach
w organizacji toku studiów, ulatwianie kontaktu z jednostkami administracji centralnej,



udzielajqcych studentom pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej ezy wspierajqcych
studenck przedsiçbiorczoá.

3. Zakres dodatkowych obowizkow opiekunow,oktorych mowa w pkt. 1 zçgnoci_
iñijFJj od opiekunow czynnoci o charakterze administracyjnym, przygotowuje

Sekcja Dydaktyczna WKDJK w porozumienlu z pelnomocnikiem ds. koordynacji studiów i
Prodziekanem ds. studenckich i dydaktycznych, zatwierdza za Rada Wydzialu. -

4. Studentom zarejestrowanyrn w Biurze ds. Osób Niepelnosprawnych dodatkowego wsparcia
udziela Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych. Wdra.a on i monitoruje wykonanie
zaleceñ dot. procesu ksztalcenia sformulowanych przez specjalistów z Biura ds. Osób
Niepelnosprawnych.

5. Pelnomocnilc dziekana ds. ankietyzacji monitoruje losy absolwentów poszczególnych
kierunków studiów, wykorzystujc w tym celu wyniki badañ przeprowadzonych przez
Pracowniç Ewaluacji Jakoci Ksztalcenia UW.

Rozdzial 5

Gromadzenie, analizowanie i wykorzystanie informacji na temat ksztalcenia w jednostce
z wykorzystaniem m.m. USOS

§ 15

1. Dane dotyczce realizacji procesu ksztalcenia s gromadzone w systemach IRK, USOS
i APD. S one wykorzystywane w celu zapewniania i doskona1eniajakoci ksztalcenia:

a) do przygotowywania sprawozdañ, w tym rocznych sprawozdañ dotyczcych spraw
dydaktycznych, przygotowywanych przez Prodziekana ds. studenckich i
dydaktycznych we wspóIpracy z Wydzia1ow Komisj ds. Dydaktycznych i Jakoci
Ksztalcenia,

b) do monitorowania i oceny dostçpnoci informacji o ofercie dydaktycznej Wydziahi
dia studentów, doktorantów i sluchaczy,

c) do oceny realizacji procesu ksztalcenia.
2. Wród danych gromadzonych w systemach wymienionych w pkt. 1 wyodrçbniO mona

poszczególne kategorie, takie jak:

a) dane liczbowe dotyczce rekrutacji na poszczegOlne kierunki, tryby i poziomy
studiów, a take na studia podyplomowe,

b) dane dotyczce studentów znajdujqcych sic na poszczegOlnych etapach i trybach
studiów, w tym dane dotyczce liczby osób powtarzajcych etap studiów,
doktorantów i sluchaczy studiOw podyplomowych,

c) dane dotyczqce absolwentów i realizacji ostatniego etapu studiów (z
wyszczególnieniem recenzentów, promotorów, tematów prac),

d) dane liczbowe i dotyczce kraju pochodzenia cudzoziemców podejmujcych
ksztalcenie
na Wydziale oraz warunki finansowania ich ksztalcenia,

e) zmiany w programach studiów,



f) decyzje zwizanych z tokiem studiów,
g) raporty dotyczce plathoci za studia,
h) dane dotyczqce rejestracjinazajçcia,

stypendia r&nego typu oraz korzystajqcych z
mo1iwoci zakwaterowania studentów i doktorantów,

j) oferta dydaktyczna Wydziahi (sylabusy przedmiotów).

3. Na podstawie danych z systemu IRK prowadzone s analizy dotyczce: liczby kandydatów
na poszczególne kierunki studiów, na studia doktoranckie i studia podyplomowe,
faktycznego stanu rekrutacji (liczba osób przyjctych i nieprzyjetych), uwzglçdniane przy
podejmowaniu decyzji dotyczqcych rekrutacji w kolejnych latach.

4. Informacje wyszczególnione w pkt. 2 sq wykorzystywane do:

a) podejmowania decyzji zwiqzanych z tokiem studiów, studiów doktoranckich oraz
podyplomowych,

b) prawidlowej dokumentacji przebiegu studiów, studiów doktoranckich oraz
podyplomowych,

c) rozliczania poszczegolnych etapów studiów, studiów doktoranckich oraz
podyplomowych,

d) rozliczania na1enoci za studia,
e) tworzenia dokumentów niezbçdnych do obsli.igi studentów (w szczegó1noci

dyplom, suplement do dyplomu, wiadectwa studliów podyplomowych),
doktorantów i sluchaczy studiów podyplomowych,

1) tworzenia uniwersyteckiej ksiçgi dyplomów,
g) analizy realizacji pensum dydaktycznego oraz przy planowaniu obsady i rozkladu

zajç,
h) w oparciu o wskazane dane przygotowywane sq informacje niezbçdne do

przekazania do systemu POLON.

5. Dane liczbowe i finansowe sq wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczqcych
polityki Wydziatu w zakresie wysokoci oplat za studia, studia doktoranckie oraz studia
podyplomowe, kryteriów zwalniania z oplat za studia.

Rozdzial 6

Publikowanie informacji na temat ksztalcenia w jednostce

§ 16

1. Informacje dotyczqce ksztalcenia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
publikowane sq w szczegó1noci:

a) w Uniwersyteckim Systemie Obsiugi Studenta (USOS),
b) na stronie intemetowej Wydziaku (www.wdib.uw.edu.pl),
c) w Informatorze ECTS UW.



2. W systemie USOS publikowane s:

a) szezególowe informacje o ofercie dydaktycznej Wycizialu (sylabusy przedmiotow),

b) informacje o dyurach pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników
pelnicych poszczególne fiinkcje na Wydziale

c) adresy mailowe pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników
administracji oraz studentów, doktorantów i sluchaczy studiów podyplomowych.

3. Na stronie Wydzialu publikowane s:

1. podstawowe informacje o ofercie dydaktycznej Wydzia1u, z moliwoci
przekierowania do szczególowej oferty dydaktycznej,

2. informacje o dyurach pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dostepnoci
poszczególnych sekcji i pracownikOw pelnicych poszczególne funkeje na
Wydziale (np. pelnomocników, kierowników studiOw),

3. adresy mailowe pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników
administracji Wydziahi,

4. informacje niezbçdne dia wlaciwej realizacji procesu ksztalcenia, w tym np.
Szczególowe zasady studiowania na WDIB, uchwaly Rady Wydzialu dotyczce
spraw dydaktycznych, procedury i formularze zwizane z zapewnianiem jakoci
(np. hospitacji, ankietyzacji), profile absolwentów poszczególnych kierunków
studiów.

5. Prodziekan ds. studenekich i dydaktycznych oraz kierownicy studiOw monitoruj na
bieco treci zamieszczane w systemic USOS, w Informatorze ECTS UW oraz na
stronie intemetowej Wydziahi, dbajc o kompletnoá, aktua1noá i przydatnoé
informacji tam publikowanych.

6. Raz w roku w1aciwe organy samorzqdu studentów i samorzdu doktorantów
przeclkladaj4 Prodziekanowi ds. studenckich opinie o funkcjonalnoci strony Wydzialu.

7. Wnioski z analizy opinii studenckich i doktoranckich o stronie internetowej Wydzialu
oraz wyników ankiet przeprowadzanych przez Pracowniç Ewaluacji Jakoci
Ksztalcenia UW Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych przedstawia Radzie
Wydzialu.

8. Wnioski z analizy opinii studenckich i doktoranekich o stronie Wydziahi oraz wyniki
anklet przeprowadzanych przez Pracowniç Ewaluacji Jakoci Ksztalcenia UW
Kolegium Dziekañskie przedstawia na posiedzeniu Rady Wydzialu.

9. Wydzial publikuje równie2 informacje w formie papierowej, tworz4c informatory na
temat procesu ksztalcenia w jednostce. Zamieszcza sic te informacje w sposób
tradycyjny na tablicach ogloszeñ.

10. Studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy administracji Wydzialu
maj obowiqzek posiadania konta w poczcie uniwersyteckiej, a doktoranci i sluchacze
studiów podyplomowych — udostçpnienia adresu mailowego do celów komunikacji w
obrçbie Wydzialu.



Rozdzial 7

Potwierdzanie efektów uczeniasiçzdobytychpozaedukacjforrna1rn

§ 17

1. Decyzjç o wdroeniu procedury potwierdza iaefektOw uczenia sic zdobytychpoza edukacj4
formaln4 na danym kierunku studiów podejmuje Rada Wydzialu. Decyzje takie s
podejmowane oddzielnie dia kadego kierunku studiOw prowadzonego na Wydziale.

2. Dziekan na wniosek Prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych powoluje wydzialowego
doraclcç ds. potwierdzania efektów uczenia sic, którego obowiqzki okrela Uchwala nr 373
Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia sic zdobytych
poza edukacj forma1n na Uniwersytecie Warszawskim.

3. DziaIahioé wydzialowego doracicy ds. potwierdzania efektów uczenia sic obejmuje studia
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

4. Wydzialowa Komisja cis. Dydaktycznych i Jakoci Ksztalcenia, w porozumieniu
z Prociziekanem ds. studenckich i dydaktyeznych, rekomenduje Dziekanowi skiad Komisji
Weryfikacyjnej i okre1a tryb jej dzialania, w tym terminy, w jakich przeprowaclza sic
potwiercizanie efektów uczenia sic, uwzglçdniaj4c przy tym wymagania sformulowane w
Uchwale nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia
sic zdobytych poza edukacj, formaln na Uniwersytecie Warszawskim.

5. Sekcja Dydaktyczna WKDJK okre1a szczególowe zasady i warunki potwierdzania efektów
uczenia sic przypisanych do poszczegolnych modulów/przeclmiotów przewidzianych
programem studiów.

6. Komisja Rekrutacyjna Wydzialu na podstawie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia sic
kwalifikuje kandydata i wydaje decyzjç o jego przyjçciu na I rok studiów na okre1onym
poziomie i profilu ksztalcenia.

7. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych rekomenduje Dziekanowi kandydata do funkcji
opiekuna naukowego studentów studiów stacjonamych i niestacjonarnych, przyjçtych w
drodze potwierdzania efektów uczenia sic - odrçbnie dia ka2dego kierunku studiOw.

8. Opiekun naukowy, o którym mowa w pkt. 7 wspólnie ze studentem przyjçtym w drodze
potwierdzariia efektów uczenia sic ustalaj indywidualny program ksztalcenia oraz — na
wniosek studenta - indywidualny plan studiów umoliwiajcy osigniçcie kierunkowych
efektów ksztalcenia i najpó±niej na dwa tygodnie przed rozpoczçciem semestru
rekomenduje ich zatwierdzenie Dziekanowi.

9. Rozliczenia kolejnych etapów studiów i calego toku studiów wedlug indywidualnego
programu ksztalcenia osób przyjçtych w drodze potwierdzania efektów uczenia sic dokonuje
opiekun naukowy, o którym mowa w ph 7.



Rozdzial 8

Weryfikacja systemuzapewnianiaidoskona1eniajakociksztalcenia

§18

W celu doskonalemia systemu zapewniania jakoci ksztakenia WydziaioaKomisja ds.
Dydaktycznych i Jakoci Ksztalcenia:

a) rokrocznie przedstawia Dziekanowi i Uczelnianemu Zespolowi Zapewniania Jakoci
Ksztalcenia raport samooceny dotyczcy wskazanego przez Rektora UW obszaru dzialania
systemu,

b) raz na cztery lata przedstawia Dziekanowi i Racizie Wydziahi Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii sprawozdanie z kompleksowego przeghdu systemu.

W razie koniecznoci Dziekan zatwierdza harmonogram modyfikacji systemu zapewniania
jakoci ksztalcenia przygotowany przez Wydzialow Komisjç ds. Jakoci Ksztacenia.


