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Nr procedury: 9 

Procedura oceny bazy dydaktycznej 

Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR 

 

Podstawy prawne:  

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( z późniejszymi zmianami, tekst 

jedn. Dz.U. 2017 poz. 2183) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie 

ogólnych kryteriów oceny programowe Dz.U. 2016 poz. 1529 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596). 

Zarządzenie Rektora AR Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 w sprawie wprowadzenia 

Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w AR,  

Treść procedury:  

1.  Za wyposażenie budynków w infrastrukturę dydaktyczną odpowiada Dyrektor Centrum 

2. Piecze nad oceną bazy dydaktycznej, sprawuje Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (ZOJK).  

3.  Ocena przeprowadzana jest w każdym roku akademickim, po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych w semestrze letnim.  

4.  Przed zakończeniem semestru letniego, Przewodniczący ZOJK wyznacza zespół osób 

odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli bazy dydaktycznej. W skład zespołu wchodzi 

przedstawiciel nauczycieli akademickich, przedstawiciel studentów oraz osoba kompetentna 

do kontroli sprzętu i oprogramowania komputerowego.  

5.  Kontroli podlega wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy, multimedialny oraz 

w inne niezbędne wyposażenie oraz ich sprawność (stoły, krzesła, biurka, tablice, akcesoria 

do pisania, mikroskopy oraz inne specjalistyczne elementy wyposażenia niezbędne do 

realizacji zajęć). Kontroli podlega również komfort przebywania na zajęciach tj. sprawność 

klimatyzacji lub wentylacji, jakość oświetlenia itp.  

6.  Zespół kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli przekazuje formularze z oceny bazy 

dydaktycznej do ZOJK,  który sporządza stosowny raport zbiorczy i przekazuje Dyrektorowi 

Centrum i Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (ZZJK) do dnia 31 lipca. 

http://www.wet.ur.krakow.pl/
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7.  Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na posiedzeniu Rady Centrum, przedstawia 

wyniki oceny bazy dydaktycznej, które są zatwierdzane wraz z całym „Raportem rocznym”.  

8.  W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości lub braków w bazie 

dydaktycznej, ZZJK nie później niż do 15 września proponuje rozwiązania i inicjuje działania 

naprawcze, informując o podjętych działaniach Dyrektora Centrum. 

 

http://www.wet.ur.krakow.pl/

