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Rozdział 1. Polityka jakości kształcenia 

 

W trosce o podnoszenie jakości kształcenia, czynnika warunkującego dalszy rozwój 

oraz wzmocnienie pozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka  

w Sanoku w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym, Senat Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku wprowadził Wewnętrzny System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. 

System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, zawiera 

szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty oraz najważniejsze uwarunkowania  

i wytyczne kreowania jakości kształcenia. System w założeniu ma być prosty, przejrzysty  

i skuteczny, docelowo odnoszący się do wszystkich form i typów studiów, tak aby nie 

generował zbędnych dokumentów i nie przysparzał kadrze nauczającej zbyt dużej ilości 

dodatkowych obowiązków. System ma być realny, aktywny i ciągle doskonalony. Powinien 

uwzględniać specyfikę Uczelni i jej jednostek oraz zrównoważenie następujących aspektów: 

celów, możliwości merytoryczno-organizacyjnych oraz kosztów. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku jako główny cel 

jakościowy stawia przed sobą zapewnienie najwyższego poziomu wykształcenia studentów, 

tak aby po ukończeniu studiów znaleźli oni zatrudnienie i mieli jednocześnie zdolność 

przekwalifikowywania się w zależności od potrzeb rynku pracy. Mając na względzie 

realizację powyższego celu Uczelnia deklaruje zapewnienie wysokiej jakości świadczonych 

usług edukacyjno-wychowawczych w nowoczesnej bazie dydaktycznej. 

Kolejnymi celami jakościowymi stawianymi przez Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku są: 

− przygotowywanie absolwentów dla potrzeb rynku pracy, 

− udział w transformacji społeczno-gospodarczej ku społeczeństwu wiedzy, 

− wychowanie studentów poprzez kształtowanie postaw, obywatelskich i prospołecznych, 

wysokiej etyki zawodowej i odpowiedzialności, 

− nowoczesne programy kształcenia, 

− rozszerzanie zakresu oferowanych usług edukacyjnych i badań naukowych. 
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Wszystkie wyżej sformułowane cele dotyczące jakości są osiągane przez: 

− ciągłe doskonalenie procesu kształcenia i systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

− działalności naukowo – badawczej oraz wykonywanych usług w ramach systemu 

zarządzania jakością oraz w oparciu o aktualne wymagania prawne i regulacje 

wewnętrzne uczelni, 

− ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, 

− sprawne zarządzanie, 

− określenie odpowiedzialności i kompetencji władz uczelni, 

− zaangażowanie władz i pracowników uczelni w sprawy jakości, 

− ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwój naukowy pracowników, 

− ciągłą modernizację bazy naukowo-dydaktycznej uczelni, 

− współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, 

− współpracę z władzami samorządowymi miasta i regionu, oświatą oraz 

przedsiębiorstwami różnych typów. 

Podnoszenie jakości kształcenia powinno mieć charakter ciągłego działania 

doskonalącego z udziałem wszystkich pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przez tzw. samokontrolę  i realizację wniosków 

wynikających z przeglądu Systemu. Dbałość o wysoką jakość kształcenia jest: priorytetowym 

elementem strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, 

troską władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych oraz obowiązkiem całej społeczności 

akademickiej.  

Zwiększenie rangi pracy dydaktycznej – jednego z gwarantów wysokiej jakości 

kształcenia, wymagać będzie wprowadzenia obiektywnych mechanizmów motywacyjnych 

oraz skutecznej oceny kadry nauczającej i administracyjnej. 

System zaprezentowany jest w niniejszej Księdze Jakości Kształcenia  

i w dokumentach z nią związanych.  

Rektor zapewnia wdrożenie i przestrzeganie powyższej polityki jakości, prowadzenie 

systematycznej oceny jej przydatności, wspieranie wszelkich działań na rzecz poprawy 

jakości usług edukacyjno-wychowawczych oraz działalności naukowo-badawczej, jak 
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również ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Wszystkich pracowników 

Państwowej Wyższej Szkoły im. Jana Grodka w Sanoku zobowiązuje do znajomości polityki 

jakości i jej realizacji w zakresie wykonywanych zadań. 
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Rozdział 2. Prezentacja Uczelni 

 

2.1. Historia Uczelni 

 

Początki szkolnictwa w Sanoku sięgają XIV w. Przy sanockim kościele farnym,  

w którym w 1417 r. król Władysław Jagiełło brał ślub z Elżbietą Granowską, istniała szkoła 

parafialna. Uczęszczali do niej synowie sanockich mieszczan i okolicznej szlachty. W murach 

pierwszej sanockiej szkoły uczyli się późniejsi studenci Uniwersytetu Krakowskiego – znani 

Sanoczanie Grzegorz  z Sanoka i Jan Grodek późniejszy rektor Uniwersytetu w latach 1540 – 

1552 patron Sanockiej Uczelni. Prawie do końca XIX wieku sanockie szkolnictwo 

ograniczało się do szkół o charakterze podstawowym. W 1880 r. powstało gimnazjum, od 

1953 r. również liceum, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. KEN, którego absolwentami 

byli m.in. Marian Pankowski, ks. Zdzisław Peszkowski, Janusz Szuber,  Kazimierz Świtalski. 

Początki szkolnictwa wyższego w Sanoku sięgają 1901 r. i wiążą się z otwarciem Instytutu 

Wyższego Naukowo-Wychowawczego, którego zadaniem było przygotowanie dziewcząt do 

zawodu nauczycielskiego. W 1923 r. Instytut został przekształcony w Miejskie Prywatne 

Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. Pierwszym ośrodkiem akademickim był Punkt 

Konsultacyjny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej uruchomiony w 1963 r. 

przy Zespole Szkół Mechanicznych, od 1974 r. prowadzący studia magisterskie. Rok później, 

w 1975 r. uruchomiono w Sanoku punkty konsultacyjne innych uczelni: Akademii 

Ekonomicznej  

w Krakowie oraz Wydziałów Mechanicznego, Budowlanego i Chemicznego Politechniki 

Rzeszowskiej.  

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku jest zawodową 

uczelnią publiczną utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

kwietnia 2001 r.  w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Sanoku. 

Inicjatywa utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku zrodziła się  

z potrzeb społeczno-gospodarczych oraz uwarunkowań demograficznych i społecznych 

miasta Sanoka, powiatu sanockiego i szerzej – Euroregionu Karpackiego. Placówka ta 
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umożliwia absolwentom szkół średnich regionu, zdobycie wyższego wykształcenia bez 

ponoszenia wysokich kosztów utrzymania w wielkomiejskich ośrodkach akademickich. 

Pomysłodawcą utworzenia uczelni wyższej w Sanoku były Władze Miasta i Powiatu oraz 

liczna grupa Sanoczan, w tym Jan Pawlik, który przez wiele lat sprawował funkcję dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz pełnił funkcję 

Przewodniczącego Rady Miasta. Uczelnia prowadzi w ograniczonym zakresie badania 

naukowe ściśle powiązane z procesem dydaktycznym, dba o rozwój kadry dydaktycznej oraz 

świadczy usługi badawcze, przede wszystkim dla najbliższego otoczenia i regionu. 

Wykonując swoje zadania, współpracuje z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi  

w mieście i regionie, a także w krajowymi i zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi, 

naukowo-dydaktycznymi, z ośrodkami i instytucjami naukowymi i kulturalnymi oraz 

uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.  Na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie 

przekształceń w  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Sanoku, Uczelnia zmieniła 

nazwę  na „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku”. Uczelnia 

działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  

z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami),  Statutu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku  

zatwierdzonego przez MNiSW w dniu 22.08.2007 r., po zmianach zatwierdzonych przez 

MNiSW w dniu 15.06.2010 r. oraz przepisów i wewnętrznych aktów prawnych podjętych  

w oparciu o powyższe dokumenty. 

 Jan Grodek – patron Uczelni urodził się w Sanoku ok. 1484 r. W 1502 r. uzyskał tytuł 

bakałarza sztuk wyzwolonych, a w 1512 r. został magistrem sztuk wyzwolonych.  

W semestrze letnim 1513 r. rozpoczął wykłady na Wydziale Filozoficznym jako docent 

extraneus. Od semestru letniego 1517 r. został włączony do Collegium Minus. Do 1525 r., 

jako kolega mniejszy, wykładał na Wydziale Artium. Pełnił również funkcję dziekana. 

Pracując na Wydziale Filozoficznym    rozpoczął studia prawnicze. W 1525 r. został 

bakałarzem prawa, a w maju 1526 r. uzyskał licencjat prawa kanonicznego. W roku 1525 

został wybrany seniorem Bursy Kanoników. W latach 1526 – 1533 pełnił obowiązki surogata 

biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego, a następnie do 1535 r. funkcję plebana  
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w Michałowie. W 1535 r. sprawował urząd prokuratora uniwersytetu. W 1540 r., jako 

profesor zwyczajny prawa, objął bogatą parafię w Luborzycy oraz został prebendarzem 

kaplicy Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w krakowskiej katedrze. 24 kwietnia 1540 r. po 

raz pierwszy wybrano go na rektora Uniwersytetu Krakowskiego, którą to godność 

sprawował przez wiele kadencji (1540, 1540/41, 1541, 1545, 1545/46, 1546, 1551, 1551/52, 

1552). Jako rektor i prawnik oddał wiele zasług Akademii, m. in. pełnił w październiku 1551 

r. funkcję asesora w procesie o wiarę wytoczonym Konradowi Krupce. W 1542 r. został 

oddelegowany z Akademii na plebanię w kościele św. Mikołaja. W kościele tym ufundował 

stałe stanowisko kaznodziei, a po śmierci przeznaczył na niego hojne dary. W 1548 r. Jan 

Grodek wszedł w skład komisji akademickiej powołanej do rozstrzygnięcia sprawy z 1546 r. 

związanej ze wstrzymaniem wynagrodzenia profesorom Wydziału Artium za odmowę 

prowadzenia zajęć w dotychczasowej scholastycznej formie. W lipcu 1551 r. Jan Grodek jako 

rektor wydał zarządzenie nakazujące, aby studenci mieszkający w bursach posiadali 

prywatnych preceptorów dbających o ich naukę i zachowanie. Zakazał noszenia broni  

i świeckich strojów. Od października 1551 r. biskup krakowski Andrzej Zebrzydowski, jako 

kanclerz uniwersytetu wzmocnił władzę rektora, by mógł skutecznie przeciwdziałać wysokiej 

niekarności studentów. (W październiku 1551 r. biskup krakowski Andrzej Zebrzydowski, jako 

kanclerz uniwersytetu wzmocnił władzę rektora, aby skutecznie mógł on przeciwdziałać 

niekarności studentów. W lipcu 1552 r. rektor wydal zarządzenie, by studenci mieszkający  

w bursach mieli prywatnych preceptorów, którzy dbaliby o ich naukę i zachowanie. Zakazał 

noszenia broni i świeckich strojów) Jan Grodek zmarł 27 sierpnia 1554 r. Zasługi Jana Grodka 

(ok. 1484-1554) wybitnego humanisty, uczonego w zakresie sztuk wyzwolonych i prawa, dla 

Krakowskiej Alma Mater, a tym samym dla Sanoka i regionu karpackiego były nie do 

przecenienia. Nie tylko sprawował we Wszechnicy Krakowskiej najwyższe godności 

akademickie, ale był jednym z profesorów popierających zanikajaca na uniwersytecie nację 

węgierską, m.in. dobrodziejem poety Grzegorza Macera, wywodzącego się ze Spisza. 

Ustanowił stypendium dla ubogich studentów, z którego w pierwszej kolejności mieli 

korzystać studenci pochodzący z Sanoka i okolic. Bibliotekę, złożoną z dziel o treści 

prawniczej, teologicznej i filozoficznej, przekazał jako legat Uniwersytetowi. 
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2.2. Informacje o Uczelni 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku jest pierwszą i do 

tej pory jedyną sanocką uczelnią wyższą. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w ramach 

której funkcjonują: 

− Instytut Społeczno-Artystyczny, 

− Instytut Medyczny, 

− Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej, 

− Instytut Techniczny. 

W PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku studiuje blisko 1200 studentów na 12 kierunkach 

studiów: 

1. W Instytucie Społeczno-Artystycznym: 

a) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; 

b) Filologia polska; 

c) Kulturoznawstwo; 

d) Nowe media, reklama i kultura współczesna; 

e) Pedagogika; 

f) Praca socjalna; 

g) Ekonomia; 

2. W Instytucie Medycznym: 

a) Pielęgniarstwo; 

b) Ratownictwo medyczne; 

3. W Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej 

a) Rolnictwo; 

b) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych; 

4. W Instytucie Technicznym: 

c) Mechanika i budowa maszyn. 

Studia realizowane są w tak zwanym systemie bolońskim obejmującym wszystkie 

kraje Unii Europejskiej zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. 
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W celu zapewnienia absolwentom gruntownego przygotowania zawodowego  

i odpowiedniej praktyki, Uczelnia nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami, 

samorządami terytorialnymi, instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi  

w regionie, w kraju i za granicą. Dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw  

i instytucji nasi studenci mogą odbywać tam praktyki zawodowe.  

Uczelnia ma przyznaną Kartę Erasmusa dającą studentom i nauczycielom 

akademickim prawo do wyjazdów na praktyki zagraniczne finansowane ze środków Unii 

Europejskiej do Uczelni partnerskich. 

Uczelnia współpracuje nie tylko z przedsiębiorstwami i samorządami terytorialnymi 

wszystkich szczebli, ale również z wyższymi uczelniami akademickimi w regionie, w kraju  

i za granicą.  

UMOWY ZAWARTE W KADENCJACH: 2004-2008 i 2008-2012 

Strona umowy Partner Charakter umowy 
Okres obowiązywania 

umowy 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Państwowy Uniwersytet w Kamieńcu 

Podolskim (Ukraina) i PWSW 

Przemyśl 

Umowa ustanawiająca o 

założeniu drukowanego 

środka masowego przekazu 

Brak dat 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Państwowy Uniwersytet w Kamieńcu 

Podolskim (Ukraina) 

Umowa o współpracy 

naukowej 

1.02.2007 r.-31.01.2013 

r. 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Państwowy Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Iwana Franki w 

Drohobyczu (Ukraina) 

Umowa o współpracy 

naukowo-dydaktycznej 

Zawarta 1.09.2009 r.-na 

czas nieokreślony 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Lwowski Narodowy Uniwersytet 

Agrarny w Dublanach (Ukraina) 

Umowa o współpracy 

naukowo-dydaktycznej 

2.08.2010 r.-na czas 

nieokreślony 

Instytut 

Techniczny PWSZ 

im. Jana Grodka w 

Sanoku 

Wydział Inżynierii Poligraficzno-

Komputerowej Ukraińska Akademia 

Drukarstwa we Lwowie (Ukraina) 

Umowa o współpracy 

naukowo-dydaktycznej 

27.04.2011 r.-na czas 

nieokreślony 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Wyższa Szkołą im. Karoly Roberta w 

Gyongyos (Węgry) 

Umowa Zawarta 27.03.2008 r.-

na czas nieokreślony 

Instytut 

Pielęgniarstwa 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Instytut Pielęgniarstwa Wyższa 

Szkoła w Bodo (Norwegia) 

Umowa o współpracy 

naukowo-dydaktycznej 

23.10.2009 r.-na czas 

nieokreślony 

Instytut 

Pielęgniarstwa 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Państwowy Medyczny Koledż w 

Grodnie (Białoruś) 

 

 

Umowa o współpracy 

naukowo-dydaktycznej 

30.10.2009 r.-na czas 

nieokreślony 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Wydział Pedagogiczny Katolicki 

Uniwersytet w Rużomberku 

(Słowacja) 

Umowa Zawarta 22.10.2007 r.-

na czas nieokreślony 
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UMOWY I POROZUMIENIA ZAWARTE W KADENCJI 2012-2016 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Państwowy Uniwersytet Medyczny w 

Iwano-Frankowsku (Ukraina) 

Porozumienie 1.01.2013 r.-31.08.2016 

r. 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Katedra Technologii Maszyn Instytut 

Mechaniki Inżynieryjnej i Transportu 

Uniwersytet Narodowy Politechnika 

Lwowska (Ukraina) 

Porozumienie 1.02.2013 r. -

31.08.2016 r. 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku  

Instytut Informatyki i Informatyzacji 

Uniwersytetu Narodowego 

„Politechnika Lwowska” 

Porozumienie  1.05.2013 r. – 

31.08.2016 r.  

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Tarnopolski Instytut Społecznych i 

Informacyjnych Technologii 

(Ukraina) 

Porozumienie 1.01.2013 r.-31.08.2016 

r. 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Narodowy Uniwersytet Sadownictwa 

w Humaniu (Ukraina) 

Porozumienie 1.05.2013 r.-31.08.2016 

r. 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku  

Uniwersytet Techniczny w 

Koszycach (Słowacja) 

Umowa  22.11.2013-31.08.2016 

r. 

PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 

Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika w 

Koszycach (Słowacja) 

Umowa 2013-2018 

 

UMOWY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS 

Kraj Nazwa uczelni partnerskiej Nazwa uczelni po angielsku Erasmus code PIC 

Austria 
Joseph Haydn Konservatorium des 
Landes Burgendland 

Joseph Haydn Conservatory of the 
Province Burgendland A  EISENST05 949662593 

Bułgaria 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
"ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНО-ВAPHA Medical University - Varna BG VARNA 03 999506431 

Chorwacja Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb HR ZAGREB01 999933231 

Czechy Vysoká škola polytechnická Jihlava College of Politechnics Jihlava CZ JIHLAVA02 949644163 

Irlandia Royal Irish Academy of Music Royal Irish Academy of Music IRLDUBLIN22 948707919 

Litwa Žemaitijos Kolegija  Zemaitija College LT RIETAVA01 949628061 

Niemcy Hochschule Merseburg 
University of Applied Sciences 
Merseburg D  MERSEB02 971916430 

Portugalia 
Instituto Politecnico Do Cavado E 
Do Ave 

Polytechnic Institute of Cavado and 
Ave P  ARCOZEL01 943602712 

Portugalia 
ISAVE - Instituto Superior De Saude 
do Alto Ave 

ISAVE - Superior Institut of Health of 
Alto Ave P  POVOA-D02 949373048 

Portugalia Instituto Superior Miguel Torga Miguel Torga University College P  COIMBRA05 949309028 

Rumunia Universitatea Politehnica Timisoara Politehnica University of Timisoara RO TIMISOA04 999856795 

Rumunia 
Universitatii TRANSILVANIA din 
Brasov Transilvania University of Brasov RO BRASOV01 999904131 

Słowacja Katolícka univerzita v Ružomberku Catholic University in Ruzomberok SK RUZOMBE01 949260237 

Słowacja Prešovská univerzita v Prešove  University of Presov SK PRESOV01 997908647 

Słowacja 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre  

Slovak University of Agriculture in 
Nitra SK NITRA02 999873382 

Słowacja Technicka Univerzita v Košice Technical University in Kosice SK KOSICE03 999839238 

Słowacja 
Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici Matej Bel University Banska Bystrica SK BANSKA01 998462517 

Słowacja 
Universita Pavola Jozefa Šafárika v 
Košice  Pavol Jozef Safarik University in Kosice SK KOSICE02 999885992 

http://www.zemko.lt/
http://www.unipo.sk/
http://www.uniag.sk/
http://www.uniag.sk/
http://www.upjs.sk/en/
http://www.upjs.sk/en/
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Słowacja 
Univerzita Sv. Cyrila A Metoda V 
Trnave 

University of SS. Ciryl and Methiodus in 
Trnava SK TRNAVA02 946653556 

Turcja 
Canakkale Onsekiz Mart 
Universitesi Canakkale Onsekiz Mart University TR CANAKKA01 972342454 

Turcja Kocaeli Universitesi Kocaeli University TR KOCAELI02 968472445 

Turcja Ondokuz Mayis Universitesi Ondokuz Mayis Unmiversity TR SAMSUN01 949651826 

Turcja Süleyman Demirel Üniversitesi  Suleyman Demirel University TR ISPARTA01  997437421 

Węgry Károly Róbert Főiskola - Gyöngyös Károly Róbert College HU GYONGY01 948988928 

Węgry Kaposvári Egyetem  Kaposvar University HU KAPOSVA01 999838268 

Węgry Szegedi Tudományegyetem University of Szeged HU SZEGED01 999840014 

Włochy Istituto Musicale Vincenzo Bellini  Conservatory of Music Vincenzo Bellini I  CATANIA06 949434255 

Włochy Università degli Studi dell'Aquila  University of L'Aquila I  L-AQUIL01 999859511 

Włochy Università degli Studi di Milano  University of Milan I  MILANO01 999995796 

Włochy Università degli Studi di Pisa  University of Pisa I  PISA01 999862712 

 

Podpisane porozumienia i umowy o współpracy przyczyniły się do poprawy bazy 

dydaktycznej, ułatwiły skompletowanie minimum kadrowego, jak również  stworzyły 

warunki dla prowadzenia badań kadrze dydaktycznej Uczelni koniecznych do przewodów 

doktorskich i habilitacyjnych. Umożliwiły także studentom PWSZ im. J. Grodka w Sanoku 

odbywanie  części praktyk zawodowych i kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.  

Podobne cele przyświecały podpisaniu umów z ośrodkami zagranicznymi. Umowy te 

umożliwiły kontakty międzynarodowe, zwłaszcza studentom i pracownikom kierunku 

kulturoznawstwa, który jako jedyny w Polsce kształcił w zakresie historii, kultury materialnej, 

duchowej, artystycznej i intelektualnej Regionu Karpackiego. Studia kulturoznawcze 

uwzględniały specyfikę językową, religijną i etniczną obszaru Karpat należącego do Polski, 

Słowacji, Rumunii, Ukrainy i Węgier. Ponadto podpisane umowy z uczelniami i instytucjami 

zagranicznymi umożliwiają  wzajemne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach 

naukowych oraz wyjazdy na praktyki zagraniczne. Ułatwiają  również podjęcie pracy przez 

absolwentów, zwłaszcza pielęgniarstwa oraz stanowią podstawę współpracy w ramach 

programów Erasmus.  

W celu większej integracji Uczelni ze środowiskiem lokalnym i regionalnym realizuje 

się następujące zamierzenia: 

• studia podyplomowe, 

• kursy i szkolenia, 

http://www.sdu.edu.tr/
http://www.karolyrobert.hu/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ke.hu%2F&ei=V9GGVNWYC-PMygPqh4LQCQ&usg=AFQjCNFF7YvRm0WGVvwpuFV8YWnB5M3R-w&bvm=bv.81449611,d.bGQ
http://www.u-szeged.hu/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutobellini.it%2F&ei=5tCGVK6kB6P6ygOAjIKwCg&usg=AFQjCNF6c8zO6lCTfZZmk3NtTpelbBWQ_Q&bvm=bv.81449611,d.bGQ
http://www.univaq.it/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unipi.it%2F&ei=d9CGVLeUIKX4ywOJ5oGAAQ&usg=AFQjCNHAE6h8UWL3xNxnRXfZD0v9fEpU5w&bvm=bv.81449611,d.bGQ
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unipi.it%2F&ei=d9CGVLeUIKX4ywOJ5oGAAQ&usg=AFQjCNHAE6h8UWL3xNxnRXfZD0v9fEpU5w&bvm=bv.81449611,d.bGQ
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• wykłady otwarte, konferencje, seminaria, 

• pracownie badawczo-rozwojowe. 

Czynnie uczestnicząc w życiu społecznym i gospodarczym miasta i regionu, PWSZ 

im. Jana Grodka w Sanoku ma ambicje być nie tylko ośrodkiem kształcenia, ale również 

ważnym dla regionu ośrodkiem badawczo-rozwojowym. Wyrazem praktycznego nastawienia 

Uczelni jest nawiązanie kontaktów z organizacjami samorządowymi i gospodarczymi  

o charakterze regionalnym. Podpisane porozumienia miały na celu podniesienie poziomu 

kształcenia poprzez udział w konferencjach i seminariach, wprowadzanie nowych rozwiązań  

i promocji przedsiębiorczości. Umowy ułatwiły organizację praktyk zawodowych oraz 

udostępnianie wspólnych księgozbiorów. Wykaz porozumień zamieszczono w tabeli poniżej. 

Lp. Data Instytucja 

1 30.04.2002 Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie (porozumienie patronackie) 

2  9.05.2002 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (porozumienie patronackie) 

3 23.01.2004 Muzeum Historyczne w Sanoku (porozumienie) 

4 30.01.2004 Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (porozumienie) 

5 18.05.2004 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (porozumienie 

patronackie) 

6 2.02.2007 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie (porozumienie o 

współpracy) 

7 22.05.2007 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (obecnie Uniwersytet 

Rolniczy) (porozumienie patronackie)  

8 01.06.2007 Centrum kształcenia praktycznego w Sanoku (porozumienie o współpracy) 

9 29.02.2008 Porozumienia patronackie z 13-oma szkołami średnimi z Sanoka i okolic 

10 11.12.2008 Komenda Powiatowa Policji w Sanoku (porozumienie) 

11 26.02.2009 Bieszczadzki Park Narodowy (porozumienie) 

12 21.12.2009 Stomil Sanok (porozumienie) 

13 25.01.2010 Stowarzyszenie Wiosna (umowa partnerska) 

14 26.03.2010 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Krośnie 

(porozumienie) 

15 13.05.2010 Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej (porozumienie) 

16 25.05.2009 Muzeum Sztuki Współczesnej Andiego Warhola w Medzilaborcach (Słowacja) 

(umowa dotycząca realizacji projektu Warhol show) 

17 8.05.2007 Uniwersytet Narodowy w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) 

18 22.10.2007 Wydział Pedagogiczny Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja) 

19 28.03.2008 Wyższa Szkoła im. Karoly Roberta w Gyongyos (Węgry) 

20 2.03.2009 Uniwersytet P. J. Safarika w Koszycach (Słowacja) (umowa bilateralna w ramach 

programu Erasmus) 

21 23.10.2009 Szkoła Wyższa w Bodo (Norwegia) 

22 30.10.2009 Państwowy Medyczny Koledż w Grodnie (Białoruś) 

23 2.08.2010 Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach (umowa o współpracy 

naukowo-dydaktycznej) 
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Współpraca z uczelniami akademickimi i ośrodkami naukowymi przyczynia się do 

zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia oraz rozwoju naukowego nauczycieli 

akademickich.  

Nastawienie na praktyczne aspekty kształcenia nie oznacza odwrotu od badań 

naukowych. Dbając o najwyższy poziom nauczania, Uczelnia stara się o zatrudnianie 

wykładowców z tytułami i stopniami naukowymi, a także o rozwój naukowy młodych 

dydaktyków. Aktualnie we wszystkich instytutach PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

zatrudnionych jest: 

 16 samodzielnych pracowników dydaktycznych, w tym 9 profesorów tytularnych, 

 47 pracowników ze stopniem naukowym doktora, 

 36 pracowników z tytułem zawodowym magistra. 

W celu zapewnienia warunków niezbędnych dla kształtowania rozwoju naukowego 

nauczycieli akademickich realizuje się i planuje między innymi: 

 finansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich PWSZ – na 

konferencje, staże naukowe itp., 

 granty dla nauczycieli akademickich przygotowujących prace doktorskie, 

 zakup polskich i obcojęzycznych książek oraz prenumeratę wielu ważnych czasopism 

fachowych i naukowych, 

 organizowanie seminariów i konferencji naukowych. 

Uczelnia dba również o kształtowanie postaw obywatelskich wśród studentów, czego 

wyrazem jest ścisła współpraca jej władz z samorządem studenckim, którego przedstawiciele 

zasiadają w Senacie PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Ponadto władze Uczelni wspierają 

aktywność kulturalną oraz sportową i rekreacyjną środowiska studenckiego. Powołany został 

Klub Uczelniany AZS, w którym funkcjonuje kilka sekcji sportowych, między innymi 

unihokej, siłownia, fitness, nordic walking, samoobrona, basen. Studenci PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, 

artystycznych i sportowych poprzez udział w działalności studenckich kół naukowych i kół 

zainteresowań, w chórze akademickim, w zespole ludowym oraz w kole teatralnym. 
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Prawie na całym świecie najkorzystniej i najwygodniej studiuje się w małych oraz 

średnich miejscowościach. Małe uczelnie cieszą się szczególnym wsparciem środowisk 

lokalnych i regionalnych, w tym środowisk gospodarczych, administracyjnych i ośrodków 

opiniotwórczych. PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku jest jedną z uczelni, posiadających 

właśnie takie wszechstronne wsparcie. Warunki kształcenia, tak materialne (baza 

dydaktyczna, socjalna), jak i organizacyjne (kadra naukowo-dydaktyczna, wyposażenia 

biblioteki, laboratoriów) są atrakcyjne dla studiującej młodzieży. Poza tym wszyscy (władze 

uczelni, nauczyciele akademiccy, inni pracownicy i studenci), tworzą nową jakość, dlatego 

czują się odpowiedzialni za kształt i rozwój uczelni integralnie związanej z miastem  

i regionem. PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, będąc więc integralną częścią środowiska 

lokalnego i regionalnego, jest przyjazna i pod każdym względem bliska wszystkim grupom 

społecznym, a zwłaszcza uczącej się młodzieży. 
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Rozdział 3. Misja, deklaracja Rektora i Senatu 

 

3.1. Misja i wizja uczelni 

 

Misją Uczelni jest wspieranie rozwoju regionu poprzez kształcenie  kwalifikowanych 

pracowników, udział w kształtowaniu polityki kulturalnej, gospodarczej i zdrowotnej 

euroregionu karpackiego oraz otwarcie dla lokalnej społeczności nowych możliwości, jakie 

niesie wykształcenie.   

Spełnianie misji Uczelni, przekładającej się na wysoką jakość kształcenia, pracy 

naukowej i wychowawczej jest dla całej społeczności Uczelni powinnością i wyzwaniem. 

Wizją Uczelni jest kształcenie studentów na światłych i odpowiedzialnych obywateli 

Rzeczpospolitej Polskiej, aktywnie funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym 

zintegrowanej Europy, wnoszących istotny wkład w podniesienie rozwoju gospodarczego, 

kulturowego  oraz świadomości zdrowotnej mieszkańców miasta i regionu 

Do podstawowych zadań Uczelni należy kształcenie studentów w celu ich 

przygotowania do pracy zawodowej, wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności 

za państwo polskie, za umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz 

upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki. W Uczelni sanockiej jej 

zadania realizowane są poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  

i informacyjnych, kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania  wiedzy, stwarzanie 

warunków dla rozwoju kultury fizycznej studentów, działanie na rzecz  społeczności 

lokalnych i regionalnych w formie odczytów popularno-naukowych, wykładów otwartych,  

a także otaczanie opieką lokalnych towarzystw naukowych  i Sanockiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. 
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3.2. Deklaracja Rektora i Senatu 

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku deklaruje 

wolę wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, co znalazło wyraz w Uchwale Senatu w sprawie uchwalenia Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. 
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Rozdział 4. System zarządzania jakością  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku konsekwentnie  

i nieustannie dąży do doskonalenia jakości kształcenia oraz osiągniecia i utrzymania wiodącej 

pozycji na rynku usług edukacyjnych w regionie. Służy temu Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia zapewniający: 

 kształcenie studentów na najwyższym poziomie, zgodnie z zasadą wolności nauki, w tym 

kształcenie kreatywności i innowacyjności wynikających z wymagań współczesnego 

otoczenia naukowo-gospodarczego, 

 podniesienie rangi pracy dydaktycznej poprzez powiązanie jej z pracami badawczymi  

o tematyce wynikającej z aktualnych potrzeb otoczenia naukowo-gospodarczego Uczelni, 

 wprowadzenie mechanizmów gwarantujących wysoką jakość kształcenia, w tym poprzez 

koordynację programów kształcenia pomiędzy Instytutami, 

 zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry dydaktycznej z zachowaniem 

specyfiki Instytutów prowadzących określone kierunki studiów. 

 

4.1. Uchwała Senatu o wdrażaniu Systemu 

 

 Decyzję o wdrażaniu Wewnętrznego Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uczelni 

podjęto Uchwałą Senatu Nr 94/X/12 z dnia 11 października 2012 roku w sprawie uchwalenia 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku. Uchwałę tą uchylono dnia 27 lutego 2014 r. Nowy Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia wdrożono uchwałą Senatu nr 7/II/14 z dnia 27 lutego 2014 

r.   

 

4.2. Zakres Systemu 

 

W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ 

im. Jana Grodka w Sanoku wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje się i doskonali 
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system zarządzania jakością. Zakres systemu zarządzania jakością w PWSZ im. Jana Grodka 

w Sanoku jest następujący: 

− monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich i badanie warunków ich rozwoju;  

− ocenę jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych;  

− monitorowanie warunków kształcenia;  

− monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia;  

− weryfikację zakładanych efektów kształcenia;  

− ocenę dostępności informacji na temat kształcenia;  

− ocenę mobilności studentów;  

− badanie losów absolwentów uczelni;  

− ocenę aktywności naukowo-badawczej jednostki;  

− ocenę funkcjonowania Biura Karier;  

− zapobieganie zjawiskom nieprawidłowym (patologicznym);  

− procedury wdrażania planów naprawczych.  

Systemem zarządzania jakością objęta jest cała uczelnia.  

 

4.3. Zakres kompetencji 

 

Podstawowymi dokumentami regulującymi zakres kompetencji organów 

jednoosobowych i kolegialnych Uczelni są: Ustawa, Statut Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Kompetencje i obowiązki kierowników jednostek 

organizacyjnych Uczelni, a także zakres działania komórek administracyjnych określają: 

 Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, 

 Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, 

 Regulamin organizacyjny oraz inne regulaminy, 

 Zarządzenia rektora. 

W imieniu rektora odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków związanych  

z funkcjonowaniem Systemu są: pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, Senacka 

Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. 
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Nadzór nad nimi sprawuje prorektor ds. dydaktyki. Jeśli pełnomocnik nie został powołany 

wówczas jego obowiązki pełni prorektor ds. dydaktyki. Zadania pełnomocnika rektora ds. 

jakości kształcenia, a także zadania i regulaminy Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości 

Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia  określone są w załącznikach 

1, 2 i 3.  

 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

schemat organizacyjny 
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MAPA PROCESÓW 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                procesy główne,                  proces dydaktyczny,                    procesy pomocnicze i doskonalące 

WEJŚCIE 
STUDENT-KANDYDAT 

(klient) 

REKRUTACJA 
(obsługa klienta) 

Opracowanie 
programów 
kształcenia i 

uruchomienie 
kierunków studiów 

Wymagania rynku, 
przyszli pracodawcy 

Organizacja i prowadzenie zajęć 
dydaktycznych 

Proces dyplomowania 

PROCESY DOSKONALĄCE 
− badanie jakości zajęć 
− badanie jakości obsługi 

studenta 
− działania 

doskonalące/naprawcze 
− audyt wewnętrzny 
− przeglądy systemu 

pracodawcy 

PROCESY POMOCNICZE 

Dotyczące kadry: 
− zatrudnianie nauczycieli 

akademickich 
− okresowa ocena kadry 
− doskonalenie zawodowe 

Dotyczące wyposażenia: 
− zakup materiałów, 

urządzeń i usług 
− nadzór i utrzymanie 

pomieszczeń oraz 
wyposażenia 

− nadzorowanie sieci 
komputerowej i 
oprogramowanie 

Dotyczące systemu: 
− nadzór nad dokumentacją 
− nadzór nad zapisami 

WYJŚCIE 
ABSOLWENT 

(klient) 
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4.4. Zakres i sposób funkcjonowania Systemu 

 

Do zakresu działania Systemu należą procesy główne, pomocnicze i doskonalące. 

Dotyczą one przede wszystkim: 

 organizacji procesu dydaktycznego, 

 realizacji procesu kształcenia, 

 zasobów ludzkich i materialnych Uczelni, 

 funkcjonowania Uczelni w środowisku zewnętrznym (kandydaci na studia, pracodawcy). 

System funkcjonuje na poziomie uczelnianym i powiązanym z nim poziomie 

instytutowym i zakładowym. Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, 

organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących  

w zakres jego działania. Wytyczne funkcjonowania określają procedury systemowe (wykaz 

procedur rozdział 10) 

 

4.5. Wymagania dotyczące dokumentacji Systemu 

 

Zasady dotyczące opracowania dokumentacji Systemu są szczegółowo opisane  

w procedurze P-WSZJK-1 Nadzór nad dokumentacją WSZJK.  

W skład dokumentacji na poziomie Uczelni wchodzą: 

 Księga Jakości Kształcenia, 

 procedury, 

 instrukcje, 

 regulaminy, 

 dokumenty nadrzędne, w tym: Ustawa, Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Jana Grodka w Sanoku, regulamin studiów, uchwały Senatu, zarządzenia rektora. 

Księga Jakości Kształcenia została ustanowiona przez Senat Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku i stanowi ogólny opis Systemu. Księga 

Jakości Kształcenia jest dokumentem nadrzędnym dokumentów z nim związanych. Księga 

ma skorelowany układ odsyłaczy do uwarunkowań prawnych oraz udokumentowanych 
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procesów systemu, związanych z działaniami wewnątrz Uczelni mającymi wpływ na jakość 

kształcenia.  

 

4.6. Przegląd Systemu 

 

Sposób przeprowadzania przeglądu Systemu jest opisany w procedurze P-WSZJK-2 

Przegląd WSZJK. Wnioski wynikające z przeglądu, sformułowane w protokole przeglądu, 

należy obligatoryjnie wykorzystać w działalności doskonalącej.  
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Rozdział 5. Zarządzanie zasobami 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku określa i zapewnia 

warunki niezbędne do: 

 wdrożenia i utrzymania Systemu i ciągłego doskonalenia jego skuteczności, 

 zwiększania satysfakcji studentów i pracodawców przez dostosowanie sylwetki 

absolwenta do wymagań rynku pracy. 

Niezbędnymi środkami do realizacji procesu kształcenia są: 

 zasoby ludzkie – kadra dydaktyczna, administracyjna i techniczna, 

 infrastruktura, 

 środowisko pracy. 

 

5.1. Zasoby ludzkie (kadra dydaktyczna, administracja) 

 

Ogólne wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego określone są w Ustawie.  

W celu wykonywania swoich zadań Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich oraz 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zasoby ludzkie zostały określone  

w strukturze organizacyjnej Uczelni, która podlega aktualizacji w wyniku zmian 

organizacyjnych lub wprowadzenia nowych zadań. 

Wymagane kwalifikacje nauczycieli akademickich, tryb ich zatrudniania i zwalniania 

określa Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz 

Instrukcja dotycząca procedur zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych  

z nauczycielami akademickimi oraz z pracownikami administracji i obsługi. 

Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, a tryb jej przeprowadzania 

określa Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i procedura P-WSZJK-6 okresowa 

ocena nauczycieli akademickich. Istotnym elementem oceny dydaktycznego dorobku 

nauczyciela akademickiego jest ocena jakości prowadzonych przez niego zajęć 

dydaktycznych, uwzgledniająca wyniki anonimowych ankiet studentów oraz protokołów 

hospitacji zajęć dydaktycznych. 
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Niezbędne jest wszechstronne pedagogiczne przygotowanie i doskonalenie kadry  

w zakresie wynikającym ze specyfiki tematycznej kierunków studiów prowadzonych na 

Uczelni. Profesjonalne przygotowanie pedagogiczne wymaga udziału pracowników  

 różnych formach dokształcania nauczycieli akademickich, takich jak: studia podyplomowe, 

kursy, seminaria i konferencje dydaktyczne i naukowe. 

Pracownicy administracji i obsługi także podlegają okresowej ocenie, a tryb jej 

przeprowadzania określa procedura P-WSZJK-9 Okresowa ocena pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 

Polityka kadrowa prowadzona przez rektora i władze Uczelni zapewnia stabilność 

kadry, odpowiada potrzebom Uczelni i realizowanym zadaniom przez: 

− systematyczne analizowanie stanu kadry i potrzeb w tym zakresie, 

− przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych przy zatrudnianiu  

i przydzielaniu obowiązków pracownikom dydaktycznym, a w szczególności wymagań 

dotyczących tematyki i zakresu prowadzonych zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych, 

− zapewnienie przez nauczycieli wysokiego poziomu pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Wymagania kwalifikacyjne i zadania pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi (administracyjnych, obsługi i pozostałych) są określone odpowiednio  

w Rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

5.2. Infrastruktura dydaktyczna i badawczo-laboratoryjna 

 

Infrastruktura dydaktyczna i badawczo-laboratoryjna Uczelni obejmuje: 

− odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne, 

− Bibliotekę, 

− urządzenia, sprzęt, materiały i oprogramowanie niezbędne do realizacji procesu 

kształcenia, w tym komputerowe stanowiska z dostępem do Internetu, 

− usługi wspomagające. 

Tryb postępowania, kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury dydaktycznej, określają 
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zarządzenia rektora. Komisja powołana przez rektora a także kierownicy zakładów/ 

dyrektorzy instytutów dokonują okresowej oceny infrastruktury dydaktycznej oraz formułują 

wnioski dotyczące uzupełnienia wyposażenia, planu napraw i remontów. 

Coroczne plany zapotrzebowania środków do realizacji procesu dydaktycznego oraz 

przeprowadzania remontów infrastruktury dydaktycznej sporządzane są przez jednostki 

organizacyjne. 

Pomieszczenia użytkowane przez studentów i pracowników są oznakowane 

tabliczkami informacyjnymi, zgodnie z zasadami przyjętymi w Uczelni. Za oznakowanie  

i techniczny stan pomieszczeń dydaktycznych odpowiedzialny jest Kierownik Zakładu/ 

Dyrektor Instytutu oraz Dział Toku Studiów. 

Uczelnia dąży do zapewnienia odpowiednich warunków nauki studentom 

niepełnosprawnym. 

 

5.3. Środowisko pracy (BHP) 

 

Wszystkie pomieszczenia Uczelni spełniają wymagania ustalone w odpowiednich 

przepisach BHP, za co odpowiedzialni są: Kanclerz Uczelni oraz Kierownicy Zakładów/ 

Dyrektorzy Instytutów. Prowadzący zajęcia laboratoryjne zapoznają studentów  

z regulaminem oraz przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium. 

Ocena jakości środowiska pracy dokonywana jest przez specjalistę ds. BHP. W celu 

podjęcia działań korygujących i zapobiegawczych pracownicy Uczelni zobowiązani są do 

zgłaszania specjaliście ds. BHP pojawiających się nieprawidłowości. 
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Rozdział 6. Kształcenie i proces dydaktyczny 

 

6.1. System studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych 

 

Uczelnia prowadzi studia wyższe zgodnie z Ustawą. Obecnie w uczelni prowadzone 

są studia I stopnia i studia podyplomowe. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym lub 

niestacjonarnym. Mogą przebiegać, zgodnie z zaleceniami ministerialnymi i uczelnianymi,  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne mogą być 

prowadzone w języku obcym. Nakład pracy (osiągniecia) studenta na studiach jest wyrażany 

za pomocą punktów zaliczeniowych ECTS. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku jest aktywnym 

uczestnikiem programów wymiany międzynarodowej i krajowej. Student może odbyć część 

studiów na innej uczelni krajowej i zagranicznej. Zasady tzw. mobilności poziomej  

w zakresie wymiany międzynarodowej (warunki i tryb kierowania za granice w celach 

dydaktycznych, sposób i kryteria rekrutacji) określa Senat. Za prawidłową realizację 

wymiany międzynarodowej odpowiadają Koordynatorzy programu ERASMUS, którzy 

współpracują z Biurem Karier i Współpracy z Zagranicą, prowadzącym merytoryczną  

i organizacyjną obsługę programów wymiany studentów i kadry. 

Zasady zaliczania semestrów studentom uczestniczącym w programach wymiany 

międzynarodowej są zgodne z odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Zaliczanie 

semestrów studentom uczestniczącym w programach wymiany krajowej i zagranicznej 

odbywa się w ramach systemu ECTS, na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

Organizacje, tok studiów oraz prawa i obowiązki studenta określa Regulamin studiów, 

zaś organizacje, tok studiów podyplomowych oraz prawa i obowiązki słuchacza studiów 

podyplomowych – Regulamin studiów podyplomowych. 
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6.2. Programy kształcenia 

 

Programy kształcenia każdego z kierunków tworzone są zgodnie z wytycznymi 

ustalonymi przez Senat oraz w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Programy kształcenia  

i efekty kształcenia uchwalane są przez Senat po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu, organu 

samorządu studenckiego oraz interesariuszy zewnętrznych. 

Programy kształcenia powinny uwzględniać przedmioty ogólnouczelniane, zajęcia  

z języka obcego oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Program kształcenia dla studiów 

stacjonarnych wszystkich kierunków i profili kształcenia powinien przewidywać co najmniej 

połowę zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego i studenta. Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór 

przedmiotów/modułów kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów 

ECTS przypisanych programowi studiów. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące tworzenia programów kształcenia, programów 

studiów i planów studiów zawiera odpowiednia Uchwała Senatu.  

Informacja o aktualnych planach studiów jest podawana na internetowych stronach 

Uczelni lub/i w gablotach zakładów/instytutów. 

 

6.3. Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych 

 

Proces dydaktyczny na Uczelni prowadzony jest zgodnie z Regulaminem studiów, 

Uchwałami Senatu, zarządzeniami rektora i komunikatami prorektorów. Organizacja roku 

akademickiego, zgodnie z Regulaminem studiów, jest określana i corocznie ogłaszana 

zarządzeniem przez rektora. 

Okresem rozliczeniowym dla studentów jest semestr. Zaliczanie przez studentów 

kolejnych semestrów odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów 

(ECTS) na zasadach określonych w Regulaminie studiów. 



 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Jana Grodka w Sanoku 

Status: obowiązująca 

Obowiązuje od: 29.04.2016 

Wydanie: 5 

Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

Stron: 43 

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

32 
 

Liczebność grup studenckich i roczny wymiar zajęć dydaktycznych na 

poszczególnych stanowiskach (pensum) oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa 

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana  Grodka w Sanoku. 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przebiega zgodnie z wcześniej przygotowanym 

grafikiem zajęć dla poszczególnych lat studiów i grup studenckich.  

Ramowe zasady zaliczania przedmiotów określa Regulamin studiów.  

 

6.4. Praktyki studenckie 

 

Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z Regulaminem studiów i Regulaminem 

praktyk studenckich. Za ich organizację odpowiada uczelniany koordynator praktyk 

studenckich oraz opiekun praktyk studenckich w danym zakładzie. Czas trwania 

obowiązkowych praktyk studenckich określa program kształcenia. Zasady oraz formy 

odbywania praktyk i ich zaliczania ustalone są w programie kształcenia. 

 

6.5. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 

 

Zasady dyplomowania są zgodne z Regulaminem studiów oraz Rozporządzeniem 

ministra ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Szczegółowe 

zasady realizacji procesu dyplomowania w Uczelni określone są w procedurze P-WSZJK-10 

Proces dyplomowania oraz procedurze P-WSZJK-11 Ocena pracy dyplomowej. Zakres 

procedur dyplomowania obejmuje proces dyplomowania studentów wszystkich rodzajów  

i form studiów prowadzonych przez Uczelnię. Procedury określają termin, zasady wydawania 

i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz sposób realizacji pracy dyplomowej. 

Zasady wydawania i zatwierdzania tematów  prac dyplomowych określają: tryb 

sporządzenia oferty tematów prac dyplomowych w instytucie, w tym tryb kreowania tematu 

przy współudziale studenta, sposób podania tematów do wiadomości studentom i wyboru 

tematu przez studenta oraz sposób wyznaczenia lub wyboru kierującego pracą  

i zatwierdzania tematu pracy dla danego studenta. 
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Sposób realizacji pracy dyplomowej określa: zakres obowiązków w odniesieniu do 

wykonawcy pracy dyplomowej i kierującego pracą pracownika dydaktycznego, zasady 

przyjmowania pracy dyplomowej, opracowanie oceny i recenzji pracy dyplomowej, tryb  

i zakres składania dokumentów do egzaminu dyplomowego, formie archiwizacji pracy 

dyplomowej oraz sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Szczegółowe regulaminy 

egzaminu dyplomowego, uwzgledniające specyfikę Instytutu mogą być uchwalane przez 

Radę Instytutu. 

Termin złożenia pracy dyplomowej przez studenta określa Regulamin studiów. 

 

6.6. Pomoc materialna 

 

Studenci mają prawo ubiegania się o pomoc socjalną w formie: stypendium 

socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub innym obiekcie niż dom studencki, stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, a także stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia. Mogą również starać się o zapomogę, która jest doraźną formą pomocy dla 

studenta. 

Student może starać się o wszystkie formy pomocy materialnej zgodnie  

z obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy 

materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka  

w Sanoku. 

 

6.7. Koła naukowe i koła zainteresowań 

 

Działalność kół naukowych i kół zainteresowań podlega rejestracji przez rektora, po 

przeprowadzeniu postępowania rejestracyjnego przez prorektora ds. dydaktyki. Warunki, tryb 

i sposób rejestracji oraz zasady funkcjonowania kół naukowych i kół zainteresowań określa 

Uchwała Senatu. 
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6.8. Obsługa toku studiów 

 

Bezpośrednia obsługę studentów prowadzą pracownicy administracyjni Uczelni (Dział 

Toku Studiów). W ramach organizacji ich pracy wydzielone są dwa główne sekretariaty 

dotyczące obsługi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ponadto w każdym z instytutów 

znajduje się sekretariat, który zajmuje się bezpośrednią obsługa studentów danego instytutu. 

W każdym z sekretariatów obowiązują następujące zakresy działań: 

− ewidencjonowanie osiągnieć studentów, 

− prowadzenie osobowych spraw studentów, 

− obsługa pomocy materialnej dla studentów, 

− sprawy związane z procesem dyplomowania, 

− sprawy związane z opłatami studentów, 

− sprawy bieżące. 

Obsługa studentów prowadzona jest za pomocą ogólnouczelnianego systemu 

komputerowego eOrdo (e-dziekanat). W systemie tym gromadzone są dane osobowe 

studenta, jego okresowe osiągniecia, informacje dotyczące pomocy materialnej oraz 

informacje dotyczące opłat. Za pomocą systemu generowane są karty okresowych osiągnieć 

studenta, protokoły ocen końcowych, karty przebiegu studiów, suplementy do dyplomów, 

raporty i listy studentów. 

Uprawnienia dostępu do e-dziekanatu nadaje pracownikom Dział Toku Studiów. 

Studenci po rozpoczęciu studiów otrzymują informacje na temat loginu i hasła do konta 

internetowego. Na koncie tym mają możliwość komunikacji z pracownikami Działu Toku 

Studiów, uzyskują dostęp do własnych danych osobowych wraz z możliwością ich 

aktualizowania oraz informacje o przydzielonym numerze subkonta bankowego i kwotach 

należnych wpłat, informacje na temat przebiegu studiów a także pełny przegląd swojego 

elektronicznego indeksu. 

Pracownikom i studentom przysługuje prawo do składania podań i odwołań. Ich 

realizacje reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego, a w przypadku studentów także  



 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Jana Grodka w Sanoku 

Status: obowiązująca 

Obowiązuje od: 29.04.2016 

Wydanie: 5 

Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

Stron: 43 

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

35 
 

Instrukcja w sprawie postępowania przy załatwianiu podań studenckich związanych z tokiem 

studiów. 

Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Dokumentacja gromadzona jest  

w osobowych teczkach studentów, które są opisane, ewidencjonowane i przechowywane  

w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych,  

a następnie po ukończeniu studiów – przekazywane do Archiwum Uczelni, zgodnie  

z Instrukcją kancelaryjną oraz Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum 

zakładowego. 

 

6.9. Etyka w procesie dydaktycznym 

 

Określenie zasad etycznych w procesie dydaktycznym i stworzenie warunków do ich 

propagowania oraz przestrzegania jest niezbędne w ocenie jakości kształcenia. Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku prowadzi zdecydowaną i stanowczą 

politykę przeciwdziałania postępowaniom nieetycznym w procesie dydaktycznym.  

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku propagowanie 

zasad etyki odbywa się m.in. przez informowanie studentów o obowiązujących standardach 

postępowania oraz rozpowszechnianie zasad i przepisów. 

Uczelnia promuje politykę dobrych praktyk w procesie dydaktycznym, kładąc nacisk 

nie tylko na rzetelne wymagania wobec studentów i zaangażowanie nauczycieli akademickich 

w proces dydaktyczny, ale także przyjazny i życzliwy stosunek kadry do studentów. 
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Rozdział 7. Kandydaci na studia, absolwenci i pracodawcy 

 

7.1. Proces rekrutacji 

 

Senat uchwala warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Kandydaci 

muszą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie. Szczegółowe wymagania stawiane 

kandydatom na studia określa uchwała Senatu. Powyższe informacje podawane są do 

publicznej wiadomości przez rektora. Rektor powołuje corocznie Instytutowe Komisje 

Rekrutacyjne oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Proces rekrutacji wspomagany jest 

przez elektroniczny system obsługi rekrutacji (e-Ordo Omnis). 

Władze Uczelni / instytutu / zakładu podejmują działania zapewniające kompletność, 

dostępność i aktualność informacji o ofercie dydaktycznej oraz o jakości kształcenia. 

Uczelnia publikuje dane o zasadach rekrutacji, poziomach i formach studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych  oraz o studiach podyplomowych i innych możliwościach dokształcania. 

Za promocje oferty dydaktycznej Uczelni odpowiedzialny jest Biuro Karier, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą.  

 

7.2. Pracodawcy i absolwenci 

 

Uczelnia stosuje następujące formy współdziałania z absolwentami i pracodawcami: 

− przeprowadzanie ankietyzacji absolwentów związanej z programem studiów i jakością 

kształcenia, 

− wspieranie działalności stowarzyszeń wychowanków, 

− wspieranie dydaktyki przez organizowanie wycieczek naukowo-dydaktycznych, 

− podjęcie współpracy z pracodawcami i związkami branżowymi (opinie dotyczące 

poziomu wykształcenia absolwentów, przeprowadzenie wybranych zajęć, organizacja  

i prowadzenie praktyk, wykonywanie prac dyplomowych, opiniowanie zapotrzebowania 

na nowe kierunki i specjalności kształcenia), 

− monitorowanie karier absolwentów. 
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Na Uczelni działa Biuro Karier, Promocji i Współpracy z Zagranicą, którego oferta 

jest skierowana do wszystkich studentów oraz pracodawców. Jego głównym celem jest 

promocja studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy oraz pomoc w uzyskaniu pracy na 

miarę ich możliwości, potrzeb i oczekiwań. 
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Rozdział 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 

 

8.1. Postanowienia ogólne 

 

Uczelnia stosuje metody i działania mające na celu ocenę skuteczności 

funkcjonowania Systemu i podejmowanie koniecznych działań naprawczych lub 

doskonalących. 

Bieżący nadzór, zawierający w sobie elementy pomiaru, analizy i doskonalenia, 

prowadzony jest na każdym etapie wykonywania usługi kształcenia. Podstawowa forma 

doskonalenia jest samokontrola stosowana przez wszystkich uczestników kształcenia na 

Uczelni. Dodatkowo wprowadzono procedurę P-WSZJK-4 Działania doskonalące-

naprawcze. 

 

8.2. Monitorowanie zasobów i pomiary procesów 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku spełnia wymagania 

kadrowe do prowadzenia kształcenia w ramach kierunków studiów zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zgodnie  

z Ustawą rektor corocznie przesyła do właściwego ministra informacje o stanie kadrowym. W 

ramach monitorowania zasobów ludzkich analizowane są następujące wskaźniki: 

− liczebność kadry, z podziałem na stanowiska i grupy wiekowe, 

− udział profesorów i doktorów habilitowanych w prowadzeniu zajęć, 

− liczby studentów do liczby profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów 

prowadzących zajęcia na kierunku – mianowanych oraz zatrudnionych na Uczelni na 

podstawie umowy o pracę, jako podstawowym miejscu pracy, 

− liczby studentów do liczby wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na 

kierunku. 

Monitorowanie zasobów materialnych Uczelni obejmuje ocenę warunków 

prowadzenia zajęć, wyposażenia i technicznego stanu sal przeznaczonych do prowadzenia 



 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Jana Grodka w Sanoku 

Status: obowiązująca 

Obowiązuje od: 29.04.2016 

Wydanie: 5 

Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

Stron: 43 

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

39 
 

zajęć dydaktycznych, dostępu do stanowisk komputerowych, dostępu do zasobów 

bibliotecznych, czytelni itp.  

Monitorowanie jakości procesu dydaktycznego realizowane jest poprzez hospitacje 

oraz ankietowanie studentów i absolwentów metodami tradycyjnymi oraz przez Internet. 

Forma oraz tryb przeprowadzania tych działań określone są w procedurach: P-WSZJK-5 

Hospitacje oraz P-WSZJK-7 Studencka ankieta zajęć dydaktycznych. Każdy nauczyciel 

akademicki dąży do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami i wymaganiami 

określonymi w Systemie. Wzór formularza ankiety jest taki sam dla całej Uczelni. 

W celu określenia aktualnych potrzeb rynku oraz doskonalenia programów 

kształcenia, wskazane jest badanie środowiska pracodawców.  

W razie stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących usług edukacyjnych każdy 

pracownik zobowiązany jest do ich usunięcia. W wypadku braku możliwości ich usunięcia 

pracownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt przełożonemu jednostki organizacyjnej lub 

pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia, który zobowiązany jest do podjęcia działań 

doskonalących i naprawczych lub wyznaczenia kompetentnej osoby zgodnie z procedurą  

P-WSZJK-4 Działania doskonalące-naprawcze. 

 

8.3. Działania doskonalące 

 

System Zapewnienia Jakości Kształcenia obowiązujący na Uczelni jest ciągle 

doskonalony pod względem jego skuteczności, na podstawie raportów i przeglądu Systemu. 

Stanowi to podstawę do wprowadzenia działań doskonalących.  

Nadzór nad działaniami doskonalącymi zawartymi w procedurze P-WSZJK-4 

Działania doskonalące-naprawcze sprawuje pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia. 

Skuteczność działań doskonalących jest warunkowana zaangażowaniem najwyższego 

kierownictwa Uczelni oraz kierowników jednostek organizacyjnych. 
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Rozdział 9. Karta zmian 

 

Zmiany do Księgi Jakości Kształcenia wprowadza się zgodnie z procedurą P-WSZJK-1 

Nadzór nad dokumentacją WSZJK korzystając z poniższej tabeli: 

 

Lp. Data wydania Opis zmiany 

1 27.02.2014 

 

Zmiana z 18.12.2014 - Zmiana procedury P-WSZJK-10 Proces dyplomowania 

(18.12.2014) – zmiana załącznika 1a  

2 18.12.2014 

 

Zmiana 24.04.2015 - Wprowadzenie zmian wynikających z przeglądu WSZJK z 

dnia 27 lutego 2015 r.(zmiany w Księdze Jakości i procedurach; dodanie procedury 

P-WSZJK-13 Procedura antyplagiatowa) 

3 24.04.2015 Zmiana 28.01.2016 – wprowadzenie zmian do procedury P-WSZJK-6 Okresowa 

ocena nauczycieli akademickich (zmiany w formularzu oceny oraz wprowadzenie 

osobnego formularza oceny dla artystów) 

4 28.01.2016 Zmiana 29.04.2016 - Wprowadzenie zmian wynikających z przeglądu WSZJK z 

dnia 28.04.2016 r.(zmiany w Księdze Jakości i procedurach; dodanie procedury P-

WSZJK-14 odwoływanie zajęć, zmiany w procedurach P-WSZJK-10, P-WSZJK-

11, P-WSZJK-12, P-WSZJK-13) 
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Rozdział 10. Wykaz procedur 

 

1. Procedura P-WSZJK-1 Nadzór nad dokumentacją WSZJK 

2. Procedura P-WSZJK-2 Przegląd WSZJK 

3. Procedura P-WSZJK-3 Weryfikacja efektów kształcenia 

4. Procedura P-WSZJK-4 Działania doskonalące-naprawcze 

5. Procedura P-WSZJK-5 Hospitacje 

6. Procedura P-WSZJK-6 Okresowa ocena nauczycieli akademickich 

7. Procedura P-WSZJK-7 Studencka ankieta oceny zajęć dydaktycznych 

8. Procedura P-WSZJK-8 Studencka ankieta poziomu obsługi przez DTS 

9. Procedura P-WSZJK-9 Okresowa ocena pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi 

10. Procedura P-WSZJK-10 Proces dyplomowania 

11. Procedura P-WSZJK-11 Ocena pracy dyplomowej 

12. Procedura P-WSZJK-12 Konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

13. Procedura P-WSZJK-13 Procedura antyplagiatowa 

14. Procedura P-WSZJK-14 Odwoływanie zajęć 
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Rozdział 11. Wykaz załączników 

 

1. Z1-KJK Zadania i kompetencje pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia  

2. Z2-KJK Zadania i regulamin Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia 

3. Z3-KJK Zadania i regulamin Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia 
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Rozdział 12. Wykaz dokumentów związanych bezpośrednio z Systemem 

 

12.1. Lokalizacja i infrastruktura 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku (Dz.U.01.37.428), 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2005 r.  

w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku 

(Dz.U.05.25.207). 

12.2. Status 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572), 

− Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 24 

lutego 2006 r. (Uchwała Senatu nr 31/II/6 z dnia 24 lutego 2006 r. z późn. zm.), 

− Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka  

w Sanoku z dnia 23 listopada 2007 r. (tekst jednolity: Zarządzenie Rektora nr 27/13  

z dnia 18 listopada 2013 r.). 

12.3. Misja 

− Uchwała Senatu  nr 84/XI/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia 

Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku 

na lata  2011 – 2020 (Misję uczelni zawarto w jednym z rozdziałów Strategii 

Rozwoju). 

12.4. Deklaracja Rektora i Senatu 

− Uchwała Senatu nr 94/X/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. 

Jana Grodka w Sanoku. 

− Uchwała Senatu nr 7/II/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. 

Jana Grodka w Sanoku. 

 

 


