
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Chemii 

 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin, www.umcs.pl 

dziekanat: +48 81 537 57 16,  

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl  

 

NIP: 712-010-36-92  

REGON: 000001353 

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 
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WZDJK_11 Data ostatniej zmiany: 23.04.2015, 

27.06.2016 

Wersja: 1 

Wersja: 2 

Wersja: 3 

Wersja: 4 

Wersja: 5 

Data zatwierdzenia przez RW: 16.05.2013 

Data zatwierdzenia przez RW: 30.06.2014 

Data zatwierdzenia przez RW: 29.06.2015 

Data zatwierdzenia przez RW: 04.07.2016 

Data zatwierdzenia przez RW: 29.10.2018 

 

Podstawa prawna: 

Art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze 

zm.) 

Zarządzenie Nr 23/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 

kwietnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku incydentów w zakresie 

bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 

kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Zarządzenie Nr 20/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 

kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony danych osobowych 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Pismo okólne Nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 lutego 

2018 r. w  sprawie szkolenia pracowników w zakresie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 

Danych Osobowych (RODO). 

Zarządzenie Nr 23/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 

kwietnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku incydentów w zakresie 

bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie. 

 

Cel i przedmiot procedury: 

Celem i przedmiotem procedury jest upowszechnianie informacji istotnych dla kandydatów 

na studentów, studentów, absolwentów oraz pracowników związanych z procesem kształcenia 

oraz funkcjonowaniem Wydziału i Uniwersytetu, a w szczególności dotyczących spraw socjalno-
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bytowych, procesu dydaktycznego, działalności kulturalnej, społecznej i wypoczynkowej, 

uregulowań prawnych itp.  

System służy doskonaleniu procesu kształcenia na Wydziale Chemii. Oprócz realizacji celów 

dydaktycznych system zapewnia studentom wsparcie organizacyjne i usprawnienie komunikacji 

studentów z jednostkami organizacyjnymi, administracyjnymi, nauczycielami akademickimi oraz 

komunikacji studentów między sobą. 

 

Odpowiedzialność i zadania:  

Dziekan Wydziału – dostarczanie, weryfikowanie i aktualizowanie informacji; 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia – dostarczanie, weryfikowanie i aktualizowanie 

informacji;  

Kierownik dziekanatu – dostarczanie, weryfikowanie i aktualizowanie informacji; 

Nauczyciele akademiccy – dostarczanie, weryfikowanie i aktualizowanie informacji; 

Inni pracownicy Wydziału – dostarczanie, weryfikowanie i aktualizowanie informacji; 

Opiekunowie lat – dostarczanie, weryfikowanie i aktualizowanie informacji;  

Członkowie Samorządu Studentów – dostarczanie, weryfikowanie i aktualizowanie informacji;  

Członkowie Kół Naukowych – dostarczanie, weryfikowanie i aktualizowanie informacji. 

 

Sposób postępowania: 

System upowszechniania informacji dotyczący kandydatów na studia 

1. W  związku  z rozpoczęciem  stosowania z  dniem  25  maja  2018  r.  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (RODO), 

wszyscy pracownicy  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeszli szkolenie w 

zakresie obowiązywania w/w przepisów. Szkolenie odbyło się on-line w dniach 12 lutego 

2018- 31 marca 2018. 

2.  Szczegółowe informacje dotyczące programów kształcenia poszczególnych kierunków studiów 

I, II i III stopnia i ich specjalności oraz informacje o studiach podyplomowych realizowanych 

przez Wydział Chemii publikowane są na stronie internetowej Wydziału. 

2. Informacje dotyczące rekrutacji, zasad rekrutacji oraz postepowania rekrutacyjnego 

zamieszczane są w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) oraz na stronie 

internetowej  Wydziału. 

3. Szczegółowe informacje o kierunkach studiów, specjalnościach i punktach ECTS 

zamieszczone są w informatorach publikowanych na stronie internetowej Wydziału.  

4. Sylabusy poszczególnych przedmiotów umieszczone są w systemie USOS. 

5. Wydział przeprowadza okresowe przedsięwzięcia promocyjne skierowane do kandydatów na 

studia, w tym: 

- organizuje spotkania z kandydatami w formie „Drzwi Otwartych” 

- publikuje broszury informacyjne, 

- organizuje spotkania z kandydatami w szkołach. 
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6. Inne dodatkowe informacje dla kandydatów na studia zawierają broszury informacyjne 

publikowane przez Centrum Promocji UMCS oraz Wydział Chemii. 

System upowszechniania informacji dla studentów 

1. Strona internetowa Wydziału z wydzielonym obszarem „Student” umożliwia komunikację 

studentów z pracownikami dziekanatu. Zawiera ona m.in. programy studiów, plany zajęć 

dydaktycznych, podziały na grupy, kalendarium sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej itp. 

2. W zakładce „Student” znajdują się dodatkowo informacje dotyczące działającej na Wydziale 

Radzie Samorządu Studentów, Kół Naukowych, forów i portali studenckich.  

3. Dokumenty związane z procesem kształcenia zamieszczane na stronie internetowej Wydziału 

obejmują:  

- wzory dokumentów (podania, wnioski) 

- informacje bieżące (komunikaty, ogłoszenia). 

4. Wiadomości dotyczące realizacji procesu kształcenia znajdują się także na tablicach ogłoszeń 

oraz stronach internetowych Wydziału, Katedry oraz Zakładów. 

5. Informacje na temat uzyskanych ocen studentów – wyników przeprowadzonych egzaminów i 

innych form weryfikowania efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) 

umieszczone są w systemie USOS. 

System upowszechniania informacji dla nauczycieli akademickich 

1. Na stronie internetowej Wydziału znajdują się: informacje ogólne, skład Rady Wydziału,  

Biuletyny Dziekana Wydziału, informacje o działalności badawczej (w tym raporty z badań), 

informacje o usługach oferowanych przez Wydział, informacje o współpracy z otoczeniem 

zewnętrznym, informacje o funduszach europejskich i projektach realizowanych przez 

poszczególne jednostki.  

2. Informacje dotyczące bieżących spraw pracowniczych zamieszczane są na stronie głównej 

uczelni w zakładce „Pracownik”. W zakładce tej umieszczane są informacje dotyczące spraw 

socjalno-bytowych, bazy teleadresowej pracowników, regulaminów i formularzy dokumentów, 

druków, itp. 

3. Pracownicy posiadający konta poczty elektronicznej na serwerze uczelni regularnie otrzymują 

informacje związane z funkcjonowaniem uniwersytetu.   

4. Upowszechnianie bieżących informacji obejmuje także wyznaczone miejsca - tablice ogłoszeń 

poszczególnych jednostek. 

5. Aktualne informacje na temat możliwości rozwoju naukowego i zawodowego oraz planowanych 

przedsięwzięć realizowanych w katedrze/zakładach/pracowniach/laboratoriach pracownicy 

otrzymują także od bezpośredniego przełożonego. 

6. Informacje o planowanych wydarzeniach, konferencjach, wdrożeniach, wystawach, itp. 

publikowane są na stronie Wydziału w zakładce „Aktualności”. 

7. Na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce „Student” znajdują się wszystkie informacje z 

zakresu polityki jakości kształcenia realizowanej w UMCS. 

8. Sprawozdania z działalności Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia przekazywane 

są do Dziekana Wydziału, ten za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia przekazuje je Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia i właściwemu 

Prorektorowi. Sprawozdanie przyjmowane jest przez Senat UMCS.  
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System upowszechniania informacji dla absolwentów 

1. Upowszechnianie informacji absolwentom UMCS dokonuje się z udziałem Biura Karier. 

2. Biuro Karier zamieszcza oferty pracy, informuje o kursach, warsztatach, szkoleniach, 

praktykach i innych formach poszerzenia posiadanych przez studentów kompetencji.  

3. Absolwenci w Biurze Karier uzyskują informacje wynikające z badań rynku pracy w regionie ze 
wskazaniem możliwości zatrudnienia. 
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