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R-B-SOP.014.1.20.2021 

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 16 lutego 2021 r. 

 

w sprawie określenia charakterystyk służących monitorowaniu procesu kształcenia  

w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

 

§ 1 

Realizując wymogi zawarte w punkcie 4 Załącznika do Zarządzenia nr 181/2020 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, określa się charakterystyki 

jakościowe i ilościowe służące monitorowaniu procesu kształcenia. 

 

§ 2 

Charakterystyki, o których mowa w § 1, są wymienione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia (dalej jako 

Załącznik). Opracowane są w przekroju Uczelni oraz poszczególnych kierunków, z uwzględnieniem stopnia i formy 

studiów. 

§ 3 

1. Za gromadzenie danych dla Uczelni i poszczególnych kierunków odpowiada Centrum Jakości Kształcenia.  

2. Zasady udostępniania danych wskazanych w punkcie 1 lit. a-d Załącznika określone są odrębnymi przepisami. 

3. Określa się następujące zasady udostępniania charakterystyk wskazanych w punkcie 2 Załącznika: 

1) Pełny dostęp do charakterystyk przysługuje Rektorowi, Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia, 

Dziekanowi i Prodziekanowi ds. Kształcenia, Dziekanowi i Prodziekanom ds. Studenckich, Dziekanowi  

i Prodziekanowi Filii, Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

2) Menedżerowie kierunków oraz Dyrektor Programu EMBA mają dostęp do charakterystyk z pkt. 2 lit. b-n 

Załącznika, dotyczących łącznie całej Uczelni oraz zarządzanego przez nich kierunku studiów, 

3) Kierownik Studium Języków Obcych oraz Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mają dostęp 

do charakterystyk wymienionych w punkcie 2 lit. a i b Załącznika, dotyczących łącznie całej Uczelni, 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w kierowanych przez nich jednostkach oraz prowadzonych przez 

nich przedmiotów. 

4. Dane określone w punkcie 2 Załącznika udostępniane są w terminie do 31 maja dla zakończonego semestru 

zimowego oraz do 31 grudnia dla zakończonego semestru letniego osobom wskazanym w ust. 3. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

           Rektor 

 

 

        prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


