
KALENDARZ DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH – WYDZIAŁ HISTORYCZNY UW 

(nie obejmuje prac bieżących, dotyczy działań ściśle związanych z procesem dydaktycznym) 

 

 
 
 

KOORDYNATOR 
PRZEDMIOTU 

KIEROWNIK  
ZAKŁADU 

KIEROWNIK  
ST. PODYP. 

DYREKCJA  
INSTYTUTU 

KOMISJA  
DYDAKTYCZNA 

KIEROWNIK 
STUDIUM DOKT. 

KOMISJA 
DOKTORANCKA 

WZZJK WŁADZE 
DZIEKAŃSKIE 

SAMORZĄD 
STUD. I DOKT. 

WRZESIEŃ 
 

Przegląd opisu 
przedmiotu i 
poszczególnych 
sylabusów; 
analiza metod 
weryfikacji 
osiąganych 
efektów 
kształcenia, 
zasad i metod 
oceniania (dla 
przedmiotów z 
semestru 
zimowego) (§7) 

    Raz na dwa lata: 
przedstawia RW 
wnioski z 
wydziałowych  
ankiet wsparcia 
adm. dot. 
dziekanatu studiów 
doktoranckich, 
przeprowadzonych 
w kwietniu  

 Przedstawia RW 
sprawozdanie 
na temat 
przewidziany w 
harmonogramie 
UZZJK 

Raz na dwa lata: 
Dziekan przedstawia 
RW wnioski z 
wydziałowych i 
ogólnouniwersyte-
ckich ankiet 
wsparcia adm. dot. 
wszystkich sekcji 
dziekanatu 

 

PAŹDZIERNIK 
 

 Przekazuje Komisji 
Dydaktycznej 
podsumowanie 
wyników ankiet i 
hospitacji 
przeprowadzonych 
w poprzednim roku 
akademickim  

Przekazuje Komisji 
Dydaktycznej 
podsumowanie 
wyników ankiet 
przeprowadzonych 
w poprzednim roku 
akademickim 

Dyrektor ds. studen. 
przedstawia: 
- Kom. Dyd 
podsumowanie 
wyników ankiet i 
hospitacji 
przeprowadzonych 
w poprzednim roku 
akadem., dot. 
prowadzących nie 
będących 
pracownikami 
Instytutu 
- RN sprawozdanie z 
rekrutacji 
 
Raz na dwa lata: 
- dyrektor ds. 
studen przedstawia 
RN wnioski z 
wydziałowych i 
ogólnouniwersyte-
ckich ankiet 
wsparcia adm. dot. 
instytutowych 
sekretariatów  
 

 Przedstawia RW 
sprawozdanie z 
wyników rekrutacji 

  Prodziekan ds. 
studenckich 
przedstawia RW 
sprawozdanie z 
wyników rekrutacji 

 



 
 
 

KOORDYNATOR 
PRZEDMIOTU 

KIEROWNIK  
ZAKŁADU 

KIEROWNIK  
ST. PODYP. 

DYREKCJA  
INSTYTUTU 

KOMISJA  
DYDAKTYCZNA 

KIEROWNIK 
STUDIUM DOKT. 

KOMISJA 
DOKTORANCKA 

WZZJK WŁADZE 
DZIEKAŃSKIE 

SAMORZĄD 
STUD. I DOKT. 

LISTOPAD 
 

    Przedstawia RN 
sprawozdanie 
podsumowujące 
jakość dydaktyki i 
osiągnięte efekty 
kształcenia w 
poprzednim roku 
akademickim1  Po 
przyjęciu przez RN 
przedkłada na 
piśmie WZZJK. 

 Przedstawia RW 
sprawozdanie 
podsumowujące 
jakość dydaktyki i 
osiągnięte efekty 
kształcenia w 
poprzednim2 roku 
akademickim 

Przygotowuje 
we współpracy 
z Dziekanem 
sprawozdanie 
podsumowują-
ce jakość 
dydaktyki i 
osiągnięte 
efekty 
kształcenia w 
poprzednim 
roku 
akademickim 

  

GRUDZIEŃ 
 

        Dziekan przedstawia 
RW sprawozdanie 
podsumowujące 
jakość dydaktyki i 
osiągnięte efekty 
kształcenia na 
wszystkich 
poziomach i typach 
studiów na WH w 
poprzednim roku 
akademickim3 

 

 
 
 

KOORDYNATOR 
PRZEDMIOTU 

KIEROWNIK  
ZAKŁADU 

KIEROWNIK  
ST. PODYP. 

DYREKCJA  
INSTYTUTU 

KOMISJA  
DYDAKTYCZNA 

KIEROWNIK 
STUDIUM DOKT. 

KOMISJA 
DOKTORANCKA 

WZZJK WŁADZE 
DZIEKAŃSKIE 

SAMORZĄD 
STUD. I DOKT. 

STYCZEŃ 
 

  Przeprowadza 
ankiety z zajęć w 
semestrze zimowym 

Przeprowadza 
ankiety z zajęć w 
semestrze zimowym 

 Przeprowadza 
ankiety z zajęć w 
semestrze zimowym 

   Przedstawia opinię 
o działaniu biblioteki 
instytutowej  jej 

                                                           
1 Sprawozdanie to Komisja Dydaktyczna przygotowuje w porozumieniu z dyrektorem ds. studenckich i kierownikami studiów podyplomowych w oparciu o: 

a) analizę danych dot. liczby studentów powtarzających etap studiów, wpisanych warunkowo na następny etap studiów, skreślonych z powodu niezaliczenia etapu studiów 
b) analizę danych dot. liczby słuchaczy studiów podyplomowych nie kończących studiów w terminie  
c) analizę innych danych, uznanych za istotne dla weryfikacji osiąganych efektów kształcenia  
d) przedłożone przez Kierowników Zakładu, kierowników studiów podyplomowych i dyrektora ds. studenckich ogólne podsumowania wyników ankiet z zajęć i hospitacji przeprowadzonych w ubiegłym roku akademickim  

 Sprawozdanie powinno zawierać ocenę stanu obecnego i rekomendacje.  
2 Sprawozdanie to Komisja Doktorancka przygotowuje w oparciu o: 

a) analizę danych dot. liczby otwartych przewodów doktorskich i uzyskanych tytułów doktorskich,  
b) analizę danych dot. liczby doktorantów nie kończących studiów w terminie  
c) analizę innych danych, uznanych za istotne dla weryfikacji osiąganych efektów kształcenia  
d) przedłożone przez Kierownika studiów doktoranckich ogólne podsumowanie wyników ankiet z zajęć i hospitacji przeprowadzonych w ubiegłym roku akademickim  

 Sprawozdanie powinno zawierać ocenę stanu obecnego i rekomendacje.  
 
3 Sprawozdanie to przygotowuje Dziekan wspierany przez Prodziekana ds. studenckich i  WZZJK w oparciu o: 
- podsumowania jakości dydaktyki i osiągniętych efektów kształcenia na danym kierunku studiów przygotowane przez Komisje Dydaktyczne i Komisję Doktorancką 
- sprawozdania z corocznych przeglądów programów kształcenia i planów studiów przedłożone przez Komisje Dydaktyczne i Komisją Doktorancką 
 



(§ 11) (§ 11) (§ 11) kierownikowi i 
dyrektorowi 
Instytutu 

LUTY 
 

Przegląd opisu 
przedmiotu i 
poszczególnych 
sylabusów; 
analiza metod 
weryfikacji 
osiąganych 
efektów 
kształcenia, 
zasad i metod 
oceniania (dla 
przedmiotów z 
semestru 
letniego) (§ 7) 

  Przedstawia RN 
wnioski z analizy 
opinii samorządu 
stud. i dokt. o 
działaniu biblioteki  

     Samorząd stud.: 
przedstawia opinię 
o funkcjonalności 
stron intern. Inst. I 
Wydziału Dyrekcji 
Inst. oraz 
Prodziekanowi ds. 
studenckich 
Samorząd dokt.: 
przedstawia opinię 
o funkcjonalności 
strony intern. 
Wydziału 
Kierownikowi st. 
dokt. oraz 
Prodziekanowi ds. 
Kadr i Rozwoju   

MARZEC 
 

   Przedstawia RN 
wnioski z analizy 
opinii samorządu 
stud. o stronie 
internetowej 

    Kolegium 
Dziekańskie wraz z 
Kierownikiem st. 
dokt. przedstawiają 
RW wnioski z analizy 
opinii samorządów 
stud. i dokt. o 
stronie internetowej  
Wydziału 

 

KWIECIEŃ 
 

     Raz na dwa lata: 
ankieta wsparcia 
adm. wśród 
doktorantów 
(ust.3b §15) 

  Raz na dwa lata:  
- Prodziekan ds. 
stud. wraz z dyr. 
Inst. 
przeprowadzają 
ankietę wsparcia 
adm. wśród 
studentów (ust.3a 
§15) 
 
- Dziekan wraz z 
dyr. Inst. 
przeprowadzają 
ankietę wsparcia 
adm. wśród 
doktorantów i 
pracowników 
naukowo-
dydaktycznych 
(ust.3c §15) 
 
- Prodziekan ds. 

 



Finansów 
przeprowadza 
ankietę wsparcia 
adm. wśród 
doktorantów i 
pracowników 
naukowo-
dydaktycznych 
(ust.3d §15) 
 

MAJ 
 

    Dokonuje w 
porozumieniu z 
dyrektorem ds. 
studenckich 
corocznego 
przeglądu 
programów 
kształcenia i 
planów studiów 
(ust. 5 § 5) 

 Dokonuje w 
porozumieniu z 
kierownikiem st. 
doktoranckich 
corocznego 
przeglądu 
programu 
kształcenia i planu 
studiów (ust. 5 § 
5) 

   

CZERWIEC 
 

  Przeprowadza 
ankiety z zajęć w 
semestrze letnim 

Przeprowadza 
ankiety z zajęć w 
semestrze letnim 

Przedstawia RN 
wnioski z 
przeglądu 
programów 
kształcenia i 
planów studiów. 
Po przyjęciu przez 
RN przedstawia na 
piśmie WZZJK.  

Przeprowadza 
ankiety z zajęć w 
semestrze letnim 

Przedstawia RW 
wnioski z 
przeglądu 
programu 
kształcenia i planu 
studiów.  

Raz na dwa lata: 
przedstawia RW 
sprawozdanie z 
kompleksowego 
przeglądu 
systemu 
zapewniania 
jakości 
kształcenia 

  

W 
DOWOLNYM 
MOMENCIE 
ROKU AKAD. 

 Przeprowadza 
hospitacje (§10) 

 Co dwa lub trzy lata, 
zgodnie z 
częstotliwością 
ustaloną przez RN: 
Przeprowadza 
ewaluację całego 
toku studiów i  
przedkłada jej 
wyniki Komisji 
Dydaktycznej 
 (§ 12) 

Przedstawia RN 
wnioski z ewaluacji 
całego toku 
studiów. 
Po przyjęciu przez 
RN przedstawia na 
piśmie WZZJK. 

     

 
 
 

KOORDYNATOR 
PRZEDMIOTU 

KIEROWNIK  
ZAKŁADU 

KIEROWNIK  
ST. PODYP. 

DYREKCJA  
INSTYTUTU 

KOMISJA  
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