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Nowy statut i nowe podmioty w systemie 
zapewniania jakości kształcenia 

§ 142 ust. 2 Statutu UW:

W skład systemu wchodzą:
1) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia;
2) rady dydaktyczne;
3) zespoły działające na rzecz jakości kształcenia

utworzone przez Rektora.

Zastąpiły one:
▪ UZZJK (ciało opiniotwórcze, doradcze) 
▪ WZZJK (zespoły „obok” rad wydziałów, niekiedy 

zbędny szczebel pośredni) 



Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

§ 58 Statutu UW

(kompetencje, skład, długość kadencji, podstawowe zasady działania)

ust. 6:

W skład Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia wchodzi 20 osób:

1) prorektor właściwy do spraw kształcenia, jako 
przewodniczący;

2) sześć osób wskazanych przez Rektora;

3) sześć osób wskazanych przez samorząd studencki;

4) sześć osób wskazanych przez Senat;

5) przedstawiciel samorządu doktorantów



Wszystkie informacje o działalności URK:

www.urk.uw.edu.pl

Sekretarz URK: mgr Maksymilian Sas

e-mail: urk@uw.edu.pl

http://www.urk.uw.edu.pl/
mailto:urk@uw.edu.pl


Szczegółowe zadania URK

§ 4 Regulaminu Studiów na UW:

➢ koordynuje politykę uczeni w zakresie kształcenia;

➢ monitoruje jakość kształcenia analizując wyniki badań
ankietowych, realizację programów studiów i działanie
procedur obowiązujących na poszczególnych kierunkach
studiów;

➢ przedkłada Rektorowi i Senatowi opinie, propozycje,
rekomendacje w sprawach związanych z dydaktyką
(w szerokim znaczeniu);

➢ formułuje wytyczne dla rad dydaktycznych i KJD w 13
obszarach, wymienionych w ust. 3.



Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

Rady dydaktyczne

dla kierunku/kierunków studiów



46 rad dydaktycznych 

Zarządzeniem nr 169 Rektora UW z dnia 12 listopada 2019 r. w
sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie
Warszawskim (na podstawie § 68 Statutu UW):

▪ utworzono 44 rady dydaktyczne, 

▪ określono liczbę członków rad dydaktycznych. 

12 XI – 31 XII 2019 r. – wybory członków przez rady wydziałów 
i rady dyscyplin (uwzględniały zapisy § 69 Statutu UW). 

I 2020 r. – pierwsze posiedzenia rady dydaktycznych, wybory 
przewodniczących i/lub wiceprzewodniczących.

+ 2 rady kolegiów indywidualnych studiów 
międzydziedzinowych, utworzonych na podstawie

regulaminów tych kolegiów



Rada dydaktyczna projektuje i monitoruje proces 
kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów

§ 68 Statutu UW:

▪ Każdy kierunek studiów na UW jest przyporządkowany 
jednej radzie dydaktycznej

▪ Rada dydaktyczna ma pieczę na jednym lub kilkoma 
kierunkami studiów

Zasadnicza zmiana w myśleniu o dydaktyce akademickiej:

Dbamy o jakość kształcenia nie w ramach struktury 
organizacyjnej, ale na kierunku studiów: 

▪ prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski, 

▪ unikatowym w skali uczelni,

▪ o specyficznych uwarunkowaniach procesu 
dydaktycznego, wynikających z  koncepcji kształcenia.  



Charakterystyka rad dydaktycznych

19 przewodniczących rad dydaktycznych pełni jednocześnie 
funkcję kierownika jednostki dydaktycznej

§ 69 ust. 9 Statutu UW: 

„Jeżeli w jednostce dydaktycznej została utworzona tylko
jedna rada dydaktyczna, to radzie dydaktycznej przewodniczy
KJD”

W Radach dydaktycznych do końca grudnia 2020 r.
pracować będzie:

518 nauczycieli akademickich,

55 doktorantów,

149 studentów.



Charakterystyka rad dydaktycznych

▪ Najliczniejsza rada: Rada dydaktyczna dla kierunków
organizowanych przez Wydział Orientalistyczny – 63
członków.

▪ Najmniej liczne rady: 9 rad, każda po 11 członków.

▪ 12 rad dydaktycznych zajmuje się jednym kierunkiem
studiów (o różnej liczbie studentów).

▪ Rada dydaktyczna na Wydziale Orientalistycznym: 16
kierunków; na WNPiSM: 12 kierunków; na Wydziale Fizyki:
9 kierunków.

▪ Rady dydaktyczne a przyporządkowanie kierunków
studiów do dyscyplin naukowych – jak dbać o jakość
kształcenia na kierunkach różnie przyporządkowanych?



Członkowie rad dydaktycznych: 
(§ 69 Statutu UW)

▪ nauczyciele akademiccy na stanowiskach dydaktycznych
i badawczo-dydaktycznych, 

▪ doktoranci (najbliżsi nam interesariusze zewnętrzni), 

▪ studenci danego kierunku.

Statut nie określa:

▪ w jakiej jednostce powinni być zatrudnieni nauczyciele 
akademiccy wchodzący w skład rady,

▪ jaką dyscyplinę powinni reprezentować, 

▪ czy powinni prowadzić zajęcia na danym kierunku studiów. 

Zastrzegł jedynie, że nie więcej niż połowa nauczycieli
akademickich może być jednocześnie członkami rady
naukowej dyscypliny.



Szczegółowe zadania rad dydaktycznych
§ 5 Regulaminu Studiów na UW

Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje 
proces kształcenia, czyli np.:

1. opracowuje koncepcję kształcenia;

2. formułuje propozycje zasad rekrutacji i zmian w programie 
studiów;

3. określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;

4. określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady 
przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją 
egzaminacyjną;

5. określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym 
przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania 
egzaminu dyplomowego; 

6. uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych.



Szczegółowe zadania rad dydaktycznych 
c.d. § 5

Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje 
proces kształcenia, czyli analizuje:

1. przebieg i wyniki rekrutacji;

2. przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;

3. wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;

4. przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;

5. system wsparcia dydaktycznego dla studentów (m.in. 
infrastruktura, biblioteka, dziekanaty, wsparcie dla organizacji 
studenckich);

6. zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób 
prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia 
się;

7. umiędzynarodowienie procesu kształcenia i zawodowe losy 
absolwentów



Szczegółowe zadania rad dydaktycznych 
– w innych miejscach regulaminu i 

w innych dokumentach

▪ Powtórzenie tych zadań w odpowiednich paragrafach,
np. § 48 ust. 3 odsyła do szczegółowych zasad
przeprowadzania egzaminów dyplomowych określonych
przez radę dydaktyczną

▪ Uchwała nr 441 Senatu UW z dnia 19 czerwca 2019
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na UW
zobowiązuje rady dydaktyczne do wydania przepisów
wykonawczych do 30 września 2020 r.

▪ Zarządzenie nr 163 Rektora UW z dnia 8 listopada 2019
r. w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na
Uniwersytecie Warszawskim – m.in. opis systemu
zapewniania jakości kształcenia na danym kierunku studiów

+ sprawy bieżące i opiniowanie dokumentów na prośbę 
kierownika jednostki 
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