
 

ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 28.10.2019 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 
w sprawie: powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy  

Kwalifikacji 

 

 

§ 1 

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

w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, mając na uwadze  

§ 49 ust. 4 pkt 1 i 2 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Ko-

ściuszki, powołuję na okres swojej kadencji mjr. dr. inż. Radosława MILEWSKIEGO  

na Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

2. Zakres obowiązków na funkcji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.10.2019 r. 

 

 

             

 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- pracownicy Wydziału Zarządzania 

- Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji 
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Załącznik nr 1 

 

Obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji, działając 

w jego imieniu, we współpracy z Kolegium Dziekańskim Wydziału Zarządzania oraz 

innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w obszarze procesu 

dydaktycznego, koordynuje i nadzoruje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia 

oraz doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach i rodzajach studiów 

realizowanych na Wydziale Zarządzania. 

2. Po zakończeniu roku akademickiego Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

i Polskiej Ramy Kwalifikacji wykonuje we współpracy z Wydziałowym Zespołem  

ds. Jakości Kształcenia sprawozdanie poświęcone realizacji zadań w zakresie zapewnienia 

jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania i przedstawia je Dziekanowi Wydziału 

w terminie do końca pierwszego miesiąca nowego roku akademickiego. Treść 

sprawozdania, przed przekazaniem Dziekanowi Wydziału Zarządzania, winna uzyskać 

akceptację członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

3. Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji 

należy w szczególności: 

1) kierowanie realizacją zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; 

2) koordynacja prac i współdziałanie z jednostkami Wydziału Zarządzania w zakresie 

działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym w zakresie działań 

związanych z wewnętrzną oceną jakości kształcenia; 

3) opracowywanie projektów określających cele oraz strategię zapewnienia i doskonalenia 

jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania, a także projektów procedur służących 

zapewnieniu jakości kształcenia; 

4) opiniowanie wniosków o utworzenie nowego kierunku i specjalności studiów na 

potrzeby Senatu AWL, w szczególności w zakresie zgodności planów studiów 

i programów kształcenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami,  

5) monitorowanie i dokonywanie okresowych przeglądów programów studiów, we 

współpracy z Kolegium Dziekańskim Wydziału Zarządzania oraz Oddziałem 

Koordynacji Kształcenia i Szkolenia, 

6) współpraca z samorządem studentów w zakresie działań wspierających wysoką jakość 

kształcenia, w tym w zakresie oceny nauczycieli akademickich przez studentów, na 

wszystkich kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania, 

7) koordynacja działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania w ramach systemu 

audytów i akredytacji zewnętrznych. 

4. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiada 

za nadzór nad:  

1) realizacją na Wydziale Zarządzania wytycznych dotyczących zapewnienia jakości 

kształcenia; 

2) opracowywaniem strategii rozwoju oferty dydaktycznej Wydziału Zarządzania oraz 

projektów ramowych zasad kształcenia; 

3) przebiegiem procesu rekrutacji kandydatów na studia na Wydziale Zarządzania; 
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4) przebiegiem konkursów na stanowiska badawcze, badawczo-dydaktyczne i 

dydaktyczne na Wydziale Zarządzania; 

5) przebiegiem ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Zarządzania; 

6) procesem rozbudowy infrastruktury dydaktycznej pod kątem jej nowoczesności 

i efektywnego wspomagania procesu dydaktycznego; 

7) dokumentowaniem wyników procesu dydaktycznego i osiągania zakładanych efektów 

uczenia się;  

8) procesem monitorowania karier absolwentów Wydziału Zarządzania; 

9) opracowywaniem harmonogramu realizacji zadań związanych z doskonaleniem 

procesów oceniania jakości kształcenia. 


