
ZARZĄDZENIE NR 17 z dnia 04.12.2019 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: składu Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania 

 

§ 1 

1. Na podstawie § 9 ust. 8 pkt 7 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz w związku  

z  § 49 ust. 4 pkt 1 i 2 Statutu AWL ustalam następujący skład Wydziałowego Zespołu  

ds. Jakości Kształcenia: 

1) mjr dr Radosław MILEWSKI – pełnomocnik dziekana ds. zapewnienia jakości 

kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji – przewodniczący Zespołu, 

2) ppłk dr Mikołaj KUGLER – prodziekan ds. dydaktycznych, 

3) dr hab. inż. Teresa KUPCZYK, prof. AWL – pełnomocnik dziekana ds. dyplomowania,  

4) mgr inż. Michał NOWAK – pełnomocnik dziekana ds. praktyk, 

5) dr Marcin FLIEGER – wydziałowy koordynator Programu ERASMUS+, 

6) dr Marta NOWAKOWSKA – kierownik studiów niestacjonarnych i podyplomowych 

(WNoB), 

7) ppłk dr Ireneusz CIOSEK – opiekun kierunku studiów Dowodzenie, 

8) dr hab. Zygmunt KRAL, prof. AWL – opiekun kierunku studiów Zarządzanie, 

9) ppłk dr Wiktor BIERNIKOWICZ – opiekun kierunku studiów Logistyka, 

10) sierż. pchor. Radosław TURCZYŃSKI – przedstawiciel Samorządu Studenckiego  

z kierunku studiów Zarządzanie, 

11) st. szer. pchor. Konstancja RYDELSKA – przedstawiciel Samorządu Studenckiego  

z kierunku studiów Dowodzenie, 

12) Wiktoria KRAWCZYK – przedstawiciel Samorządu Studenckiego z kierunku studiów 

Logistyka, 

2. W skład Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia wchodzą Komisje Programowe 

kierunku studiów: Zarządzanie, Dowodzenie oraz Logistyka. 

3. Zadania Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Wydziałowy Zespół ds. jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania powołuje się na okres 

kadencji Dziekana Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

   

DZIEKAN 

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

Do wiadomości:  

- pracownicy Wydziału Zarządzania.  



2 

 

Załącznik nr 1 

 

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia 

1. Wydziałowy Zespół ds. jakości kształcenia, zwany dalej Wydziałowym Zespołem, 

podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale 

Zarządzania. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia Dziekanowi Wydziału 

Zarządzania wnioski i projekty, zgodne z wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół 

ds. Jakości Kształcenia.  

2. Do zadań Wydziałowego Zespołu należy w szczególności:  

1) stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia, w oparciu o wytyczne ustalone przez Uczelniany 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

2) opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia i ich 

efektów,  

3) systematyczne aktualizowanie informacji o programie kształcenia i jego realizacji 

w systemie informatycznym „Wirtualna Uczelnia” oraz na stronach internetowych 

AWL, 

4) prowadzenie akcji ankietowych w celu zbierania, analizy i interpretacji danych 

dotyczących różnych aspektów działalności dydaktycznej jednostki, zgodnie 

z wytycznymi Uczelnianego Zespołu ds. jakości kształcenia,  

5) sprawowanie nadzoru nad poprawnością i terminowością hospitacji zajęć 

dydaktycznych przeprowadzanych na Wydziale Zarządzania w oparciu o wytyczne 

ustalone przez Uczelniany Zespół ds. jakości kształcenia,  

6) gromadzenie, opracowanie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie danych 

dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów na Wydziale Zarządzania,  

7) opracowanie i monitorowanie planów i harmonogramu realizacji działań 

naprawczych,  

8) zaprojektowanie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych zasad 

w zakresie oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz, 

uwzględniając konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, 

przepisów i procedur,  

9) opracowanie raportów na temat warunków socjalnych studentów i słuchaczy, 

w szczególności dostępu do świadczeń pomocy materialnej, internatu itp.,  

10) opracowanie raportów na temat środków wsparcia studentów, w szczególności  

w zakresie trudności adaptacyjnych oraz w nauce,  

11) analiza i wykorzystywanie opinii absolwentów AWL o przebiegu studiów oraz opinii 

pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów w jednostce,  

12) monitorowanie i przegląd infrastruktury wspierającej proces kształcenia (m.in. sal 

dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do Internetu) na Wydziale 

Zarządzania, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół ds. jakości 

kształcenia oraz wnioskowanie do Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawach 

związanych z koniecznymi zmianami w infrastrukturze,  

13) formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości 

kształcenia na Wydziale Zarządzania i przedstawianie ich Dziekanowi Wydziału 

Zarządzania oraz Uczelnianemu Zespołowi ds. jakości kształcenia,  

14) inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności 

dydaktycznej prowadzonej na Wydziale Zarządzania oraz rekomendowanie ich 

Uczelnianemu Zespołowi ds. jakości kształcenia,  

15) upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na 

Wydziale Zarządzania.  


