Regulamin Wewnętrzny
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK) i
Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK)
§1
Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK) oraz Wydziałowy Zespół
ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) zostały utworzone w Akademii im. J. Długosza w
Częstochowie na mocy Uchwały Senatu Akademii im. Jaka Długosza w Częstochowie z dnia
26 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz
Zarządzenia Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 września 2012
r. w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Zespoły działają na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w
sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz
uchwał Senatu i Rady Wydziału Pedagogicznego AJD, rozporządzeń i zarządzeń Rektora jak i
Dziekana Wydziału.
§2
Siedzibą Zespołów (WZZJK i WZOJK) jest Wydział Pedagogiczny.
WZZJK i WZOJK (zwane dalej zespołami) funkcjonują przy Dziekanie Wydziału.
§3
Zespoły zostają powołane na okres jednej kadencji. W skład zespołu wchodzą pracownicy
naukowi/naukowo-dydaktyczni/dydaktyczni będący reprezentantami Wydziału oraz
przedstawiciele społeczności akademickiej. Członków zespołów powołuje i odwołuje
Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Skład zespołu oraz liczbę członków ustala Dziekan w
porozumieniu z Dyrektorami Instytutów i Kierownikami Zakładów.
§4
Zespoły na pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru:
- przewodniczącego;
- zastępcy przewodniczącego,
- sekretarza.
Wybór jest dokonywany na okres jednej kadencji spośród członków Zespołu. Kandydatury na
ww. funkcje przegłosowywanie są w oddzielnych turach. Do objęcia funkcji niezbędne jest
uzyskanie bezwzględnej większości głosów „za”.
§5
Posiedzenia Zespołów są zwoływane przez przewodniczącego. W sprawach nagłych
uprawnienie do zwołania posiedzenia posiada wiceprzewodniczący lub trzech członków.

§6
Zespoły podejmują uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu.
W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia.
Z przebiegu posiedzenia Zespoły sporządzają protokóły, które są podpisywane przez
wszystkich członków obecnych na posiedzeniu.
Uchwały podejmowane przez Zespoły podpisuje osoba, która przewodniczy posiedzeniu.
§7
Zespoły wypracowują wspólną strategię zapewniania jakości kształcenia na Wydziale i
przedstawiają ją do zatwierdzenia Dziekanowi i Radzie Wydziału.
§8
Do zadań Zespołów należy podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz zapewniania i
doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Pedagogicznym AJD, zgodnie z Uczelnianym
Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia.
§9
Zespoły współpracują ze sobą z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału ds. Jakości Kształcenia
oraz innymi zespołami i komisjami powołanymi w sprawach kształcenia i do spraw
studenckich.
§ 10
Zmiany regulaminowe wymagają obecności na posiedzeniu większości członków Zespołu
oraz większości bezwzględnej głosów oddanych za nowelizacją regulaminu.

