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1. Cel procedury. 

Celem niniejszej procedury jest eliminowanie przyczyn problemów i 

nieprawidłowości, a w przypadku ich zaistnienia podjęcie niezbędnych działań korygujących 

w systemie zapewniania jakości kształcenia na WMiFS. Procedura pozwala  na doskonalenie 

systemu jakości kształcenia w sposób ciągły i włączenie w ten proces wszystkich 

pracowników Wydziału. 

2. Zakres stosowania procedury. 

Procedura obowiązuje na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej.  

3. Definicje. 

3.1. Pracownik Wydziału - osoba zatrudniona na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej 

na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. 

3.2. Działania korygujące i naprawcze - ogół działań  prowadzonych w celu eliminacji 

zaobserwowanych i zgłoszonych problemów oraz nieprawidłowości w  

funkcjonowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia. 

3.3. Działania zapobiegawcze - ogół działań  prowadzonych w celu zapobiegania 

nieprawidłowościom w funkcjonowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia. 

4. Skróty. 

PW - Pracownik wydziału 

K - Kierownik katedry lub zakładu, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki  

D - Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej               

WKZJK - Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

KDJ - Wydziałowy koordynator ds. zapewniania jakości kształcenia 

WSZJK - Wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia 

T - Termin realizacji  

5. Odpowiedzialność. 

5.1. Pracownicy Wydziału /PW/: 

- zgłoszenie w formie pisemnej lub ustnej dziekanowi, kierownikowi lub 

wydziałowemu koordynatorowi ds. zapewniania jakości kształcenia 

zaobserwowanych problemów/ nieprawidłowości/uwag dotyczących 

funkcjonowania WSZJK. 

5.2. Kierownik katedry/zakładu /K/: 

- przekazanie KDJ w formie pisemnej zgłoszonych przez PW problemów/ 

nieprawidłowości/uwag dotyczących funkcjonowania WSZJK. 
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5.3.  Wydziałowy koordynator ds. zapewniania jakości kształcenia /KDJ/: 

- przedstawienie zgłoszonych przez PW oraz K problemów/nieprawidłowości/uwag 

dotyczących funkcjonowania WSZJK na zebraniu WKZJK, 

- przekazanie D zaproponowanych przez  WKZJK działań naprawczych, korygujących  

i zapobiegawczych, 

- udokumentowanie przeprowadzonych działań naprawczych, korygujących  

i zapobiegawczych. 

5.4. Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia/WKZJK/: 

- analiza przedstawionych  przez KDJ problemów/ nieprawidłowości/ uwag 

dotyczących funkcjonowania WSZJK, 

- zaproponowanie działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczychoraz 

wyznaczenie osób do odpowiedzialnych za ich realizację, 

- ocena skuteczności podjętych działań. 

5.5. Dziekan /D/: 

- wyznaczenie osób odpowiedzialnych, zlecenie i nadzór nad realizacją 

zaproponowanych przez WKZJK działań naprawczych, korygujących i 

zapobiegawczych, 

- przekazanie informacji do KDJ o wdrożonych  działaniach naprawczych, 

korygujących i zapobiegawczych. 

6. Sposób postępowania. 

 

 

 

K Poinformowanie wszystkich pracowników wydziału o możliwości  
zgłoszenia problemów/nieprawidłowości/uwag dotyczących 
funkcjonowania WSZJK w formie pisemnej lub ustnej do K lub KDJ. 

T: do 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego 

PW zgłoszenie  problemów /nieprawidłowości /uwag dotyczących 
funkcjonowania WSZJK w formie pisemnej lub ustnej do K lub KDJ. 

T: w sposób ciągły, bezpośrednio po zaobserwowaniu problemów 
czy nieprawidłowości 

K Przekazanie przez Kierownika katedry/zakładu do KDJ zgłoszonych 
przez pracowników problemów /nieprawidłowości/uwag. 
T: do 14 dni od otrzymania zgłoszenia 

1 



 
 
 

 

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia 

 

Tytuł: Działania korygujące i zapobiegawcze Wydanie: II Strona 3 z 4 

Nowelizacja: A      

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KDJ 
 

Przedstawienie zgłoszeń dotyczących  funkcjonowania WSZJK   
otrzymanych od PW i K 

T: najbliższe zebranie WKZJK 

WKZJK Analiza zgłoszeń, zaproponowaniedziałaniach naprawczych, 
korygujących i zapobiegawczych, zaproponowanie osób 
odpowiedzialnych za ich realizację i wyznaczenie terminów 

KDJ Przekazanie D wytycznych WKZJK dotyczących proponowanych  
działaniach naprawczych, korygujących i zapobiegawczych 

T: do 14 dni od ustaleń WKZJK 

D wyznaczenie osób odpowiedzialnych, zlecenie i nadzór nad realizacją  
działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych 

T: do 14 dni od otrzymania informacji od KDJ 

D Przekazanie KDJ informacji o realizacji  działań naprawczych, 
korygujących i zapobiegawczych 

T: bezpośrednio po zakończeniu realizacji  

KDJ Przekazanie WKZJK informacji otrzymanej od D 

T: najbliższe zebranie WKZJK 

WKZJK Ocena podjętych działań  (ewentualnie korekta podjętychdziałań w 
przypadku oceny negatywnej) 

Ocena 

negatywna 

1 

TAK 

KONIEC 

NIE 
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7. Dokumenty związane. 

7.1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.   

7.2. Uchwała nr 85/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w 
sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 
Politechnice. 

7.3. Zarządzenie nr 122/2020 Rektora PRz z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji 
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

8. Wykaz dokumentów roboczych. 

9. Rozdzielnik. 

K, D, KDJ, WKZJK. 
 
 


