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REGULAMIN KATEDRALNEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA KATEDRY JUDAISTYKI  

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

§ 1 

Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia działa na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 11/2018 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

§ 2 

Członków Zespołu oraz Przewodniczącego powołuje w głosowaniu niejawnym zwykłą większością 

głosów Rada Katedry Judaistyki z rekomendacji członków Rady Katedry. Udział w pracach Zespołu 

wymaga uprzedniej zgody osoby rekomendowanej. Kadencja Członka Zespołu oraz Przewodniczącego 

trwa cztery lata. 

 

§ 3 

1. Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego przed upływem kadencji wymaga pisemnego wniosku 

Przewodniczącego do Kierownika Katedry. Przewodniczącego odwołuje na wniosek Kierownika 

Katedry Rada Katedry w głosowaniu niejawnym większością głosów. 

2. Rezygnacja z prac Zespołu przed upływem kadencji wymaga pisemnego wniosku członka Zespołu 

złożonego Przewodniczącemu. Członka Zespołu odwołuje na wniosek Przewodniczącego Rada Katedry 

w głosowaniu niejawnym zwykłą większością głosów. 

 

§ 4 

Zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 11/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. 

oraz w oparciu o Uchwałę 119/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 września 2021 r. do 

zadań Zespołu należy w szczególności:  

1) przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych w Katedrze;  

2) monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych, przez analizę sprawozdań z 

przeprowadzonych w Katedrze hospitacji; 

3) monitorowanie i ocena realizacji efektów uczenia się poprzez analizę ankiet wypełnionych przez 

pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne; 

4) koordynacja spotkań ze studentami Katedry po każdym semestrze i przedstawianie wniosków 

Kierownictwu Katedry; 

5) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów między innymi poprzez analizę statystycznego 

rozkładu ocen z poszczególnych przedmiotów/modułów; 
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6) organizowanie spotkań i szkoleń pracowników (na ich wniosek) w zakresie realizacji efektów uczenia 

się i jakości procesu dydaktycznego;  

7) monitorowanie i ocena jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania oraz sposobu 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych;  

8) dokonywanie corocznej oceny realizacji efektów uczenia się w Katedrze i przedstawianie jej 

Wydziałowemu Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia; 

9) opiniowanie sylabusów, zmian programowych i nowych kierunków. 

10) archiwizowanie dokumentacji prac Zespołu. 

 

§ 5 

Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie 

Zespołu są powiadamiani nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia zwykłego. W sprawach 

niecierpiących zwłoki zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego może nastąpić bez zachowania tego 

terminu. 

 

§ 6 

Prace Zespołu prowadzone są podczas jego posiedzeń oraz w grupach roboczych powołanych do 

konkretnego zadania. Do grupy roboczej można w razie potrzeby powołać za jego zgodą innego 

pracownika Katedry Judaistyki. Poza posiedzeniami Zespołu członkowie pozostają w kontakcie z 

Przewodniczącym, przygotowują i przedstawiają rekomendacje i materiały drogą obiegową 

(elektroniczną). 

 

§ 7 

Przewodniczący Zespołu może dokonać podziału obowiązków w ramach Zespołu. Podział 

obowiązków ustalany jest na posiedzeniu Zespołu. 

 

§ 8 

Zespół podejmuje decyzje podczas posiedzeń w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

Decyzje mogą być również podejmowane na podstawie opinii Członków Zespołu przedstawianych 

Przewodniczącemu w formie pisemnej (drogą elektroniczną). 

 

§ 9 

Przewodniczący na podstawie stanowiska przedstawionego przez Członków Zespołu w drodze 

głosowania podczas posiedzenia Zespołu lub wyrażonego przez Członków Zespołu drogą elektroniczną 

przygotowuje rekomendacje (stanowisko Zespołu bez mocy wiążącej organy Katedry) i przedstawia je 

Zastępcy Kierownika ds. Dydaktycznych. 
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§ 10 

Przewodniczący Zespołu zapewnia dostęp do wszystkich materiałów potrzebnych do prac Zespołu. 

 

§ 11 

Przewodniczący Zespołu zdaje na bieżąco sprawozdanie z prac Zastępcy Kierownika ds. Dydaktycznych. 

 

Regulamin przygotowany przez KZdsJK został przyjęty przez Radę Katedry Judaistyki  

w dniu 22 grudnia 2021 r. 


