
Zarządzenie nr 6/2021 

Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 30 września 2021 roku 

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia w Wyższej 

Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

 

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 6 Statutu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji  

w Poznaniu zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Powołuję Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody  

i Edukacji w Poznaniu zw. dalej Zespołem w następującym składzie: 

1) prof. zw. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann – Pełnomocnik Rektora  

ds. Jakości Kształcenia 

2) dr inż. Agnieszka Wiśniewska – Dziekan Wydziału Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych 

3) dr Katarzyna Kordus – Prodziekan kierunku kosmetologia, studia I i II stopnia 

4) dr Ewa Bresińska-Krawiec – Prodziekan kierunku dietetyka, studia I i II stopnia  

5) dr Mirosława Szaufer-Hajdrych – nauczyciel akademicki, 

6) mgr Justyna Jaśkowiak - Pełnomocnik Rektora i Kierownik Zespołu interwencyjnego  

ds. monitorowania i funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii, 

7) mgr Hanna Niewiedział - Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zawodowego 

8) mgr Joanna Zięba - Koordynator ds. Studiów Podyplomowych. 

2. Członków Zespołu powołuję od dnia 1 października 2021 r., do odwołania. 

  

§ 2 

 

1. Na przewodniczącego Zespołu powołuję Panią prof. zw. dr hab. n. med. Marię Pioruńską-

Stolzmann. 

2. Na zastępcę przewodniczącego powołuję Panią dr Mirosławę Szaufer-Hajdrych. 

 

§ 3 

 

Do zadań Zespołu należy wdrażanie i doskonalenie Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia poprzez: 

1) dbanie o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia;  

2) reagowanie na niepokojące sygnały dotyczącej działalności dydaktycznej i 

informowanie o nich Rektora; 



3) monitorowanie i analiza programów studiów, w szczególności poprzez dbanie o 

zgodność programów ze strategią uczelni, kierunkowymi efektami uczenia się oraz 

oczekiwaniami i możliwościami rynku pracy dla przyszłych absolwentów; 

4) składanie sprawozdań Senatowi WSZUiE z działalności Zespołu wraz z propozycjami 

działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia; 

5) badanie skuteczności osiągania efektów uczenia się przez studentów  

z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia w szczególności poprzez 

weryfikację osiągania efektów uczenia się w trakcie: 

a) egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia, 

b) obrony pracy magisterskiej na studiach drugiego stopnia, 

c) egzaminu specjalnościowego na kierunku kosmetologia, którego zakres 

obejmuje treści uczenia z przedmiotów specjalnościowych; 

6) przedstawienie Rektorowi po zakończeniu roku akademickiego wyników analiz  

i statystykę zdawalności poszczególnych form egzaminów na poszczególnych etapach 

kształcenia; 

7) analiza ocen studentów w zakresie wypełniania przez nauczycieli akademickich 

obowiązków związanych z kształceniem; 

8) weryfikacja uaktualnienia sylabusów do przedmiotów; 

9) weryfikacja procedury antyplagiatowej prac dyplomowych; 

10) badanie losów absolwentów; 

11) przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

§ 4 

 

Rektor sprawuje nadzór nad wdrożeniem i działaniem Uczelnianego Systemu Jakości 

Kształcenia. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

Prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski 

 

 


