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POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 

 

 

Zarządzenie nr 6/2022 r. 

Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

z dnia 4 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie Komisji ds. monitorowania procesów doskonalenia kształcenia na kierunku 

Administracja 

 

 

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt 5 i 7 w związku z pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Politechniki 

Warszawskiej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 92/2019 Rektora Politechniki 

Warszawskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Politechniki Warszawskiej z późn. zm., zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Tworzy się Komisję ds. monitorowania procesów doskonalenia kształcenia na kierunku 

Administracja (dalej: Komisja).  

2. Komisja działa do końca kadencji powołującego ją Dziekana Wydziału Administracji 

i Nauk Społecznych (dalej: Dziekan WAiNS). 

3. Komisja jest właściwa:  

1)  w sprawie wspierania działań Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, 

Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Prodziekana ds. Nauczania w procesie 

monitorowania doskonalenia jakości kształcenia na kierunku Administracja,  

2) w sprawie współpracy z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia w 

przygotowaniu projektu planu działań mających na celu podnoszenie jakości 

kształcenia w okresie do następnej oceny oraz w działaniach prowadzących do 

akredytacji państwowej i środowiskowej kierunku Administracja 

3) w sprawie monitorowania infrastruktury i zasobów materialnych dla realizacji zadań 

dydaktycznych na kierunku Administracja m.in. ocena warunków prowadzenia zajęć, 

wyposażenia i technicznego stanu sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, dostępu do zasobów bibliotecznych, czytelni itp,  

4) w sprawie weryfikacji wypełnienia obowiązku w zakresie dokumentacji 

poświadczającej dokonanie weryfikacji osiąganych efektów uczenia się dla 

przedmiotów oraz sporządzanie w tym przedmiocie corocznych raportów zbiorczych 

obejmujących zakończony rok akademicki, 

5) w sprawie monitorowania spełnienia wymogu dostępu do informacji o programie 

studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach oraz o wydziałowym 

systemie zapewnienia jakości kształcenia, 

6) w sprawie monitorowania warunków realizacji programu studiów i osiąganych 

rezultatów 

7) w innych sprawach przekazanych jej do rozpatrzenia przez Dziekana WAiNS. 



 

§ 2 

 

1. Skład osobowy Komisji powołuje Dziekan WAiNS w drodze decyzji. Dziekan WAiNS 

wskazuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.  

2. Dziekan WAiNS, w drodze decyzji, dokonuje zmian w składzie Komisji.  

3. Komisja liczy nie więcej niż 7 członków. W skład Komisji wchodzi jeden przedstawiciel 

studentów.  

4. Przewodniczący Komisji może zapraszać na posiedzenia Komisji inne osoby z własnej 

inicjatywy lub na wniosek członków Komisji.  

 

§ 3 

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Pod nieobecność przewodniczącego pracami Komisji kieruje zastępca przewodniczącego.  

3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

4. Posiedzenia Komisji są zwoływane w razie potrzeby lub w terminach wskazanych w aktach 

prawnych obowiązujących w Politechnice Warszawskiej. Posiedzenie Komisji może zostać 

zwołane także przez Dziekana WAiNS, w określonym przez niego terminie.  

5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Komisji w głosowaniu jawnym. W wypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

przewodniczącego.  

6. Komisja może podejmować uchwały w trybie obiegowym. 

7. Za zgodą przewodniczącego Komisja może pracować w trybie zdalnym, za pomocą środka 

komunikacji elektronicznej na odległość (np. Microsoft Teams).  

8. Projekty opinii i innych rozstrzygnięć Komisji przygotowuje przewodniczący lub — za 

zgodą przewodniczącego — inny członek Komisji.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

DZIEKAN 

 

 

dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni 


