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Polityka jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim

Uniwersytet Śląski za główny cel swojej działalności edukacyjnej uznaje wykształcenie
absolwentów, którzy:
1) posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie;
2) są przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz wymagań i oczekiwań rynku
pracy;
3) prezentują wysokie standardy etyczne i posiadają silne poczucie zaangażowania
społecznego.
Powyższy cel jest realizowany poprzez:
1. Rozwijanie w Uczelni kultury jakości kształcenia, która wyraża się w poszanowaniu
standardów jakości, projakościowej postawie i działaniach członków społeczności
akademickiej oraz relacjach między nimi.
2. Wdrożenie i doskonalenie formalnego systemu zapewniania jakości kształcenia (SZJK)
stanowiącego zestaw jasno określonych, spójnych zasad postępowania i procedur
służących zapewnieniu jakości kształcenia.
Rozwój ogólnouczelnianej kultury jakości kształcenia osiągany jest poprzez:
1. Przestrzeganie i obronę podstawowych wartości akademickich (realizację etosu
nauczyciela akademickiego).
2. Budowanie uczciwych, życzliwych i opartych na wzajemnym szacunku relacji pomiędzy
członkami społeczności akademickiej.
3. Pobudzanie poczucia odpowiedzialności za jakość kształcenia wśród wszystkich
członków społeczności akademickiej.
4. Stałe podnoszenie rangi działalności dydaktycznej i docenianie pracy nauczycieli
wykazujących się zaangażowaniem i wysokimi kompetencjami dydaktycznymi.
5. Upowszechnianie w Uczelni dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia.
6. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez współpracę i wymianę doświadczeń w tym
zakresie z innymi uczelniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
7. Angażowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w budowę kultury jakości.
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Kluczowym zadaniem wdrażanego w Uczelni SZJK jest zagwarantowanie takiej jakości
oferty dydaktycznej oraz warunków studiowania, aby studenci mogli rozwijać swój potencjał
i zdobywać wykształcenie na najwyższym poziomie.
SZJK obejmuje w szczególności:
1. Wyznaczanie standardów jakości i tworzenie jednolitych zasad zapewniania jakości
kształcenia w Uczelni.
2. Rozszerzanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej Uczelni poprzez dbałość o wysoką
jakość i doskonalenie programów kształcenia prowadzonych kierunków studiów
na wszystkich stopniach kształcenia.
3. Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia we wszystkich jednostkach Uczelni.
4. Zapobieganie zjawiskom patologicznym w procesie dydaktycznym oraz wspieranie
zwalczania tych zjawisk.
5. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez działania upowszechniające dobre praktyki,
szkolenia wewnętrzne oraz efektywną współpracę przedstawicieli społeczności
akademickiej.
6. Monitorowanie poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia oraz poziomu
satysfakcji absolwentów ze studiów.

7. Monitorowanie

współpracy

z

interesariuszami

zewnętrznymi

i

wewnętrznymi

oraz wykorzystywanie tych relacji na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
8. Nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem informatycznych narzędzi wspierających
proces kształcenia.
9. Zapewnianie wysokiej jakości kadry dydaktycznej.
10. Monitorowanie

zasobów

wsparcia

dydaktycznego

i

materialnego

studentom

i doktorantom.
Za realizację polityki jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim odpowiedzialna jest cała
społeczność akademicka: władze uczelni i jednostek organizacyjnych, nauczyciele akademiccy,
pracownicy administracji, studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych.
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