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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Informacje o kalendarzu akademickim, programach kształcenia, organizacji i procedurach 

toku studiów oraz o sprawach bieżących są zamieszczane na stronie internetowej Wydziału, 

na stronie poszczególnych kierunków studiów, na stronie http://syjon.umcs.lublin.pl lub/i na 

tablicach ogłoszeń.  

2. Plany zajęć są udostępniane studentom na minimum tydzień przed rozpoczęciem zajęć.  

3. Nauczyciele akademiccy przekazują studentom podstawowe informacje za pośrednictwem 

indywidualnych profili na stronie internetowej Wydziału. Znajdują się tam adresy poczty 

elektronicznej nauczycieli. Studenci mogą się zwracać do nauczycieli za pośrednictwem e-

maili. 

4. Istnieje internetowy system zapisów studentów na zajęcia fakultatywne:  

http://zapisy.routenet.pl/.  

5. Studenci niepełnosprawni mogą uzyskać niezbędne informacje w Zespole ds. Studentów 

Niepełnosprawnych. 

 

§ 2 

Informacje dotyczące programów studiów i organizacji procesu kształcenia 

 

1. Studenci informowani są o programach kształcenia (wraz z zakładanymi efektami 

kształcenia, wymiarem godzin przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom, 

wykazami literatury i warunkami zaliczenia przedmiotów) za pośrednictwem internetowej 

strony Wydziału oraz strony http://syjon.umcs.lublin.pl. Informacje takie można uzyskać 

również w sekretariacie odpowiedniego instytutu kierunkowego. 

2. Informacji dotyczących organizacji procesu kształcenia udzielają opiekunowie lat podczas 

spotkań informacyjnych, organizowanych dla studentów pierwszych lat studiów na początku 

każdego roku akademickiego. 

3. Plan zajęć i obsada zajęć pracowników podawane są  studentom na tydzień przed 

rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego na stronie internetowej WFiS oraz na 

http://www.umcs.lublin.pl/
http://syjon.umcs.lublin.pl/
http://zapisy.routenet.pl/
http://syjon.umcs.lublin.pl/
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tablicach ogłoszeń. Informacje o terminach i miejscu konsultacji pracownicy zamieszczają 

na swoich profilach osobowych. 

4. Prowadzący zajęcia są zobowiązani przedstawić studentom sylabus przedmiotu na 

pierwszych zajęciach. 

 

§ 3 

Informacje bieżące 

 

1. Informacje bieżące zamieszczane są przez upoważnione (przez przełożonych) do tego osoby 

na stronach internetowych Uniwersytetu, Wydziału oraz poszczególnych kierunków 

studiów.  

2. Ogłoszenia wywieszane są również na wydziałowych i instytutowych tablicach ogłoszeń. 

3. Informacje przesyłane są pocztą elektroniczną na adresy instytutów, grup studenckich oraz 

adresy wykładowców. 

4. Instytuty naukowe i kierunki studiów mogą tworzyć swoje profile w serwisach 

społecznościowych lub blogi. 

5. O dostęp studentów do informacji dbają opiekunowie poszczególnych lat. 

 

§ 4 

Obieg informacji dotyczących jakości kształcenia 

 

1. Pracownicy naukowi, studenci oraz interesariusze zewnętrzni mogą kierować do 

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia uwagi i wnioski dotyczące jakości 

kształcenia na WFiS. 

2. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przedstawia pod koniec każdego roku 

akademickiego Radzie Wydziału sprawozdanie ze swej działalności. 

3. Dziekan, po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na 

określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem opinii nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego, 

przedkłada Radzie Wydziału na koniec roku akademickiego ocenę realizacji zakładanych 

efektów kształcenia. 

4. Po zakończeniu każdego roku akademickiego zespoły programowe przedstawiają 

dziekanowi oraz Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia sprawozdania z rocznej 

działalności. Mogą one zawierać uwagi i wnioski dotyczące jakości kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów. 

http://www.umcs.lublin.pl/
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5. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przygotowuje co roku sprawozdanie z procesu 

dyplomowania, które jest przedstawiane Radzie Wydziału, oraz opinię na temat przebiegu 

rekrutacji, która jest przedstawiana dziekanowi. 

6. Studenci, doktoranci i absolwenci WFiS biorą udział w badaniach ankietowych 

prowadzonych przez uczelnię. Wyniki ankiet są publikowane na stronie Systemu Jakości 

Kształcenia UMCS (http://www.umcs.pl/pl/system-jakosci-ksztalcenia-umcs,2999.htm). 

 W przypadku Ankiety Oceny Zajęć za organizację i nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem procesu ankietyzacji na wydziale odpowiedzialny jest dziekan. W akcję 

informacyjną mającą za zadanie wyjaśnienie celu, sposobu wypełniania i przeznaczenia 

ankiety odpowiadają nauczyciele akademiccy pełniący funkcje opiekunów lat wraz z 

Samorządem Studentów. 

 Za organizację i przeprowadzenie Ankiety Ogólnouniwersyteckiej odpowiedzialni są 

nauczyciele akademiccy, pełniący funkcję opiekuna roku. Opiekunowie poszczególnych 

lat przeprowadzają akcję informacyjną mającą za zadanie wyjaśnienie celu, sposobu 

wypełniania i przeznaczenia w/w ankiety.  

7. Dokumentacja związana z monitorowaniem, ocenianiem i doskonaleniem jakości 

kształcenia na WFiS jest gromadzona jest w sekretariacie instytutu kierunkowego 

właściwego dla danego kierunku studiów. 

 

 

Podstawy prawne 

 

 Regulamin Studiów w UMCS w Lublinie. Załącznik do Uchwały Nr XXII - 39.3/12 Senatu 

UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie: 

uchwały Nr XXIII – 16.15/14 Senatu UMCS z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz uchwały Nr 

XXIII - 7.12/13 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 Zarządzenie Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 Zarządzenie Nr 121/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z 

dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

http://www.umcs.lublin.pl/
http://www.umcs.pl/pl/system-jakosci-ksztalcenia-umcs,2999.htm
http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0603/125610-33-2014.pdf
http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0603/125610-33-2014.pdf
http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0603/125610-33-2014.pdf
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-121-2013-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-19-grudnia-2013-r-w-sprawie-szczegolowych-zadan-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,7047.chtm
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-121-2013-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-19-grudnia-2013-r-w-sprawie-szczegolowych-zadan-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,7047.chtm
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-121-2013-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-19-grudnia-2013-r-w-sprawie-szczegolowych-zadan-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,7047.chtm
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 Zarządzenie Nr 11/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

4 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Ankiety Oceny Zajęć na Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej 

 Zarządzenie Nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

1 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2012 Rektora UMCS z dnia 27 

czerwca 2012 r. w sprawie badań ankietowych 

 Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

27 czerwca 2012 r. w sprawie badań ankietowych  

 Zarządzenie Nr 28/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

27 czerwca 2012 r. w sprawie raportu samooceny jednostek  

 Zarządzenie Nr 39/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

12 lipca 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów (z 

załącznikami) 

http://www.umcs.lublin.pl/
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-43-2012-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-1-pazdziernika-2012-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-29-2012-rektora-umcs-z-dnia-27-czerwca-2012-r-w-sprawie-badan-ankietowych,3951.chtm
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-43-2012-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-1-pazdziernika-2012-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-29-2012-rektora-umcs-z-dnia-27-czerwca-2012-r-w-sprawie-badan-ankietowych,3951.chtm
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-43-2012-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-1-pazdziernika-2012-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-29-2012-rektora-umcs-z-dnia-27-czerwca-2012-r-w-sprawie-badan-ankietowych,3951.chtm
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-29-2012-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-czerwca-2012-r-w-sprawie-badan-ankietowych,3937.chtm
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-29-2012-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-czerwca-2012-r-w-sprawie-badan-ankietowych,3937.chtm
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-28-2012-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-czerwca-2012-r-w-sprawie-raportu-samooceny-jednostek,3936.chtm
http://portal.umcs.pl/pl/obowiazujace-uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-28-2012-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-czerwca-2012-r-w-sprawie-raportu-samooceny-jednostek,3936.chtm

