
Zarządzenie nr 11/2013 
Dziekana Wydziału Studiów Międzynawowych i Politycznych UJ  

z dnia 7 stycznia 2013 roku 

 

                      w sprawie: polityki jakości stosowanej  na WSMiP. 
  

Wszystkie działania podejmowane są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i 

Politycznych  Uniwersytetu Jagiellońskiego z zamiarem uzyskania coraz lepszych efektów 

aktywności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej pracowników, doktorantów i studentów. 

Doskonalenie jakości kształcenia, ocena rezultatów badań naukowych oraz skuteczności i 

celowości przedsięwzięć i procedur organizacyjnych jest przedmiotem stałej troski każdego 

pracownika Wydziału.        

 

Realizując politykę jakości, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych:  

• dba o aktualizację oferty dydaktycznej uwzględniającej najnowszy stan wiedzy w 

przekazywanej studentom, 

• dokonuje corocznej weryfikacji programów, treści i metod nauczania, doboru 

literatury przedmiotu,  kryteriów egzaminacyjnych, zakładanych efektów kształcenia, 

infrastruktury dydaktyczno-badawczej z uwzględnieniem głosu interesariuszy 

wewnętrznych i zapotrzebowania ze strony otoczenia społecznego i 

międzynarodowego,  

• współpracuje  z otoczeniem społecznym i partnerami  zagranicznymi, 

• poszerza ofertę dydaktyczną, tworząc nowe kierunki studiów i specjalności, w tym 

prowadzone w językach obcych, przygotowując w ten sposób najwyższej klasy 

specjalistów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające 

sprostać nowym wyzwaniom  politycznym i społecznym współczesnego świata,   

• zwraca uwagę na korelację między profilem i swoistością prowadzonych badań i ich 

odzwierciedleniem w działalności dydaktycznej,     

• podejmuje starania o należyte wsparcie naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i 

materialne dla studentów i doktorantów,  

• wspiera organizacyjnie i materialnie pracowników naukowych w dążeniu do osiągania 

uznanych w środowisku naukowym rezultatów badań,  

• przywiązuje najwyższą wagę do rzetelności, skuteczności i kompetencji naukowych i 

dydaktycznych pracowników, nagradzając osoby osiągające najlepsze rezultaty oraz 

eksponując ich dobre wyniki w procedurach awansowych, a także bezzwłocznie 

reagując na zauważone nieprawidłowości, 

• promuje zaangażowanie pracowników i studentów w międzynarodowe życie 

naukowe,       

• współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo–badawczymi oraz 

edukacyjnymi, 

• przywiązuje dużą wagę do doskonalenia kompetencji i sprawności działania kadry 

administracyjnej, 

• dba o to, by pracownicy i studenci rozwijali umiejętności uczestniczenia w kulturze 

informacyjnej współczesnego społeczeństwa wiedzy, 

• stale doskonali system zarządzania jakością. 

 

Realizacja powyższych zasad jest obowiązkiem każdego pracownika Wydziału Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Dziekan 

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta 


