ZARZĄDZENIE nr 1/ 09-2020
Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Na podstawie § 127, § 26 ust. 1, Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny z 2019 r.,
poz. 120); na podstawie Uchwały nr 140 Senatu UMK z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Wewnętrznego
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Zarządzenia nr 180 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowych zadań wydziałowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości
kształcenia,

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych zarządza, co następuje:
§1
Powołuje się dr hab. Annę Kolę, prof. UMK na Koordynatora ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, na lata 2020–2024.

§2
Do zadań Wydziałowego Koordynator ds. Jakości Kształcenia należy:
1. Kierowanie pracami Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia.
2. Nadzór i koordynacja wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia:
- analiza wstępnych raportów z badań przygotowanych przez analityka w formie
zestawień zbiorczych,
- wspólnie z Wydziałową Radą ds. Jakości Kształcenia opracowanie rocznych
raportów i utworzenie rekomendacji dotyczących działań doskonalących,
- publikowanie komunikatów i informacji oraz wyznaczanie harmonogramów działań
w sprawie zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych.
3. Inicjowanie, realizacja i koordynacja zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu
Doskonałości Akademickiej we współpracy z pełnomocnikiem rektora ds. jakości
kształcenia, prorektorem właściwym ds. kształcenia, uczelnianą radą ds. jakości
kształcenia, prodziekanem ds. kształcenia i spraw studenckich, analitykiem oraz
osobami reprezentującymi Uczelniane Centrum Informatyczne i Uniwersyteckie
Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania przy realizacji działań
ukierunkowanych na doskonalenie jakości,
4. Koordynacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby akredytacji
kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.
5. Współpraca z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych
związanych z nadzorem procesu kształcenia.

6. Nadzór i koordynacja prac Rady Interesariuszy Zewnętrznych ds. Programowych.
7. Współpraca z Przewodniczącymi Rad Programowych kierunków studiów.

§3
Rada Dziekańska na posiedzeniu w dniu 8 września 2020 r. pozytywnie zaopiniowała
kandydaturę dr hab. Anny Koli, prof. UMK na stanowisko Wydziałowego Koordynatora
ds. Jakości Kształcenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
Dziekan Wydzia łu Szt uk P ięknych

