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Bieżące aktualizowanie strony internetowej w zakładce Jakość kształcenia. 
 
 
 
 
Spotkanie pełnomocnika rektora ds. kształcenia – dr. hab. Jacka Staszewskiego –  
z JM Rektorem prof. Adamem Myjakiem i Prorektorem ds. studenckich - prof. Wojciechem 
Zubalą w celu omówienia strategii zarządzania jakością kształcenia w ASP w Warszawie 
w nowej kadencji 2016-2020. 
 
 
 
 
Spotkanie pełnomocnika rektora ds. kształcenia – dr. hab. Jacka Staszewskiego - 
z JM Rektorem prof. Adamem Myjakiem i Prorektorami w celu omówienia strategii 
zarządzania jakością kształcenia w ASP w Warszawie w nowej kadencji 2016-2020.  
 
 
 
 
Spotkanie pełnomocnika rektora ds. kształcenia – dr. hab. Jacka Staszewskiego –  
z Prorektorem ds. studenckich - prof. Wojciechem Zubalą, dotyczące omówienia nowej 
struktury USZJK, harmonogramu prac w bieżącym roku akademickim oraz organizacji 
działania Biura Jakości Kształcenia. 
 
 
 
 
Termin złożenia przez kierowników jednostek organizacyjnych sprawozdań ze stanu 
wdrożenia działań naprawczych (termin przedłużony do 18.11.2016). 
 

Wydział I termin – 31.10.2016 II termin – 18.11.2016 

W. Zarzadzania Kulturą Wizualną 25.10.2016 (27.10.2016)  

W. Rzeźby 27.10.2016 (2.11.2016)  

W. Wzornictwa 28.10.2016 (2.11.2016)  

W. Architektury Wnętrz - 3.11.2016 (4.11.2016) 

W. Konserwacji i RDS - 7.11.2016 (16.11.2016) 

W. Grafiki - 18.11.2016 (21.11.2016) 

W. Malarstwa - 14.11.2016 (17.11.2016) 

W. Scenografii - 7.11.2016 

W. Sztuki Mediów nie dotyczy nie dotyczy 

 

31 października 2016 r. 

30 sierpnia 2016 r. 

Działalność w ramach 
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

26 września 2016 r. 

10 października 2016 r. 
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Termin złożenia przez Wydziały uwag do obowiązujących wzorów sprawozdań: 
- Sprawozdania kierownika jednostki z oceny zakładanych efektów kształcenia za rok 
akademicki 2015/2016, 
- Sprawozdania z oceny własnej wydziału za rok akademicki 2015/2016 
w celu udoskonalenia nowych wzorów. 
 

Wydział I termin – 7.11.2016 
W. Zarządzania Kulturą Wizualną 8.11.2016 (mail) 

W. Rzeźby brak uwag (mail 8.11.2016) 
W. Wzornictwa brak uwag (mail 8.11.2016) 

W. Architektury Wnętrz brak uwag (mail 6.11.2016) 
W. Konserwacji i RDS 8.11.2016 (mail) 

W. Grafiki 18.11.2016 (21.11.2016) 
W. Malarstwa brak informacji 
W. Scenografii 3.11.2016 
W. Sztuki Mediów brak uwag (mail 8.11.2016) 

 
 
 
 
Opracowanie przez pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia – dr. hab. Jacka 
Staszewskiego – i konsultacja z Przewodniczącym UZOJK wzorów sprawozdań za rok 
akademicki 2015/2016, uwzględniających uwagi wydziałów, złożone na początku roku 
akademickiego 2016/2017.  
 
 
 
 
Zarządzenie Rektora nr 38/2016 z 30.11.2016 ws. Uczelnianego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie. 
 
 
 
 
Ustalenie przez dziekanów składów Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia 
zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 38/2016 z dnia 30.11.2016 r. 
 
 
 
 
Powołanie przez Rektora prof. Adama Myjaka Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania 
Efektów Kształcenia na kadencję 2016-2020. 
 
Zarządzenie Rektora nr 1/2017 ws. wysokości opłat za przeprowadzenie procedury 
potwierdzania efektów uczenia się w ASP w Warszawie w roku akademickim 2017/2018. 
 
 

07 listopada 2016 r.   

20 grudnia 2016 r.   

30 listopada 2016 r.  

30 listopada 2016 r.  

02 stycznia 2017 r. 
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Spotkanie organizacyjno-informacyjne Rady ds. Jakości Kształcenia. Spotkanie 
protokołowane. 
 
 
 
 
Złożenie przez pełnomocnika rektora ds. kształcenia – dr. hab. Jacka Staszewskiego – 
Przewodniczącemu USZJK – prof. Wojciechowi Zubali - sprawozdania podsumowującego 
stan działań naprawczych na wydziałach, będących odniesieniem do Raportu Jakości 
Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2014/2015. 
 
 
 
 
Termin złożenia sprawozdań za rok akademicki 2015/16: 
• Sprawozdaniu z oceny własnej wydziału za rok akademicki 2015/2016, 
• Sprawozdaniu kierownika jednostki z oceny zakładanych efektów kształcenia za rok 
akademicki 2015/2016, 
• Sprawozdaniu kierownika studiów doktoranckich z oceny zakładanych efektów 
kształcenia za rok akademicki 2015/2016 (w przypadku wydziałów prowadzących studia 
III stopnia). 
 
 
 
 
Termin złożenia opinii Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów ASP w 
Warszawie na temat zagadnień dotyczących spraw studenckich, zawartych w 
sprawozdaniach wydziałowych za rok 2015/16. 
 
 
 
 
Spotkanie Rady ds. Jakości Kształcenia, dotyczące omówienia nowelizacji Zasad 
potwierdzania efektów uczenia się w ASP w Warszawie oraz spraw bieżących, związanych 
z jakością kształcenia na Uczelni. 
 
 
 
 
Uchwała Senatu nr 17/2017 z 08.06.2017 ws. uchwalenia Zasad potwierdzania efektów 
uczenia się w ASP w Warszawie. 
 
 
 
 
Przekazanie przez Pełnomocnika ds. kształcenia – dr. hab. Jacka Staszewskiego, prof. ASP 
- projektu Raportu samooceny jakości kształcenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

17 lutego 2017 r. 

7 kwietnia 2017 r. 

19 czerwca 2017 r. 

20 stycznia 2017 r. 

18 stycznia 2017 r. 

25 maja 2017 r. 

08 czerwca 2017 r. 
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w roku akademickim 2015/16 członkom Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia 
do zaopiniowania. 
 
 
 
 
Spotkanie członków Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia w celu omówienia  
i zatwierdzenia treści Raportu samooceny jakości kształcenia Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie w roku akademickim 2015/16. Spotkanie protokołowane. 
 
 
 
 
Złożenie na ręce Rektora prof. Adama Myjaka Raportu samooceny jakości kształcenia 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2015/16, przygotowanego 
przez członków Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia. 

Prezentacja przez Pełnomocnika ds. kształcenia na Senacie ASP w Warszawie wniosków 
z Raportu samooceny jakości kształcenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 
akademickim 2015/16 

Spotkanie Pełnomocnika ds. kształcenia – dr. hab. Jacka Staszewskiego, prof. ASP -  
z Rektorem prof. Adamem Myjakiem oraz Prorektorem ds. studenckich prof. Wojciechem 
Zubalą, podsumowujące działalność w zakresie jakości kształcenia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2016/17 i określające kierunek dalszych 
prac w tym obszarze. 

22 czerwca 2017 r. 

-15 lipca 2015 r. 18 lipca 2017 r. 


