
 

 

 
 

KSIĘGA PROCEDUR 

Procedura WSZJK-U/4 

Zarządzenie Rektora Nr 79/22 

Wydanie: 4 

PROCEDURA DOBORU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  

DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Cel procedury: 

Celem procedury jest ujednolicenie sposobu doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia 

zajęć w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

Zakres procedury: 
Procedura dotyczy wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, biorących czynny 
udział w procesie kształcenia. 
Osoby odpowiedzialne: 

Dyrektor instytutu •  akceptuje obsadę zajęć dydaktycznych, występuje z 

wnioskami w sprawach zatrudnienia. 

Kierownik zakładu w porozumieniu z 

koordynatorem kierunkowym ds. zjk 

 

•  wyznacza koordynatora przedmiotu, 

•  po zasięgnięciu opinii koordynatora przedmiotu 

przydziela nauczyciela(i) akademickiego(ich) 

prowadzącego lub współprowadzących przedmiot, 

• zgłasza dyrektorowi instytutu zapotrzebowania 

kadrowe na obsadę zajęć dydaktycznych,  

 zleca godziny dydaktyczne do obsady kierownikom 

innych zakładów i studiów, 

  weryfikuje jakość realizacji zajęć podczas hospitacji, 

na podstawie ankiet studentów, okresowej oceny 

nauczycieli akademickich, 

•  weryfikuje karty przedmiotów mając na uwadze 

dobór nauczycieli. 

Koordynator przedmiotu •  redaguje, udoskonala kartę przedmiotu, 

•  uczestniczy w procesie wyboru nauczycieli 

akademickich prowadzących (współprowadzących) 

przedmiot. 

Nauczyciel akademicki 

 

 

•  przeprowadza zajęcia zgodnie z kartą przedmiotu, 

dbając o realizację założonych efektów uczenia się, 

oraz zgodnie z przydziałem dydaktycznym na dany 

rok akademicki.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPIS PROCEDURY DOBORU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Kolejność 
postępowania  

Odpowiedzialna osoba Termin wykonania Wynik, następstwo działań  

i sposób wykorzystania 

I. Wyznaczenie 

koordynatora 

przedmiotu 

Kierownik zakładu 

w porozumieniu z 

koordynatorem 

kierunkowym ds. zjk 

Kwiecień - maj 
(ostateczna 
weryfikacja przed 
rozpoczęciem 

kolejnego r. akad.) 

Weryfikacja kadry dydaktycznej 

pod względem spełniania 

kryteriów kompetencji do 

pełnienia funkcji koordynatora 

przedmiotu  

II. Wybór nauczycieli 

prowadzących/ 

współprowadzących 

przedmiot 

Kierownik zakładu w 
porozumieniu z 
koordynatorem 
przedmiotu i 
koordynatorem 
kierunkowym ds. zjk 

Maj - czerwiec  
(ostateczna 
weryfikacja przed 
rozpoczęciem 

kolejnego r. akad.) 

Przypisanie poszczególnych 

przedmiotów nauczycielom 

zgodnie z ich kompetencjami 

III. Wystąpienie z 

wnioskami w sprawach 

zatrudnienia do Rektora 

Dyrektor instytutu Maj - sierpień Ogłoszenie konkursu na dane 

stanowisko po otrzymaniu 

zgody Rektora 

IV. Zatwierdzenie 
obsady zajęć 
dydaktycznych 

Dyrektor instytutu 30 września (ostateczne 
zatwierdzenie 15 
października) 

Prowadzenie zajęć przez 
nauczyciela  

V. Realizacja 

i przebieg zajęć z 

przedmiotu 

Koordynator 

przedmiotu oraz 

nauczyciele prowadzący 

dany przedmiot 

W trakcie roku 

akademickiego zgodnie 

z planem studiów 

Bieżąca analiza i weryfikacja 

efektów uczenia się  

w odniesieniu do karty 

przedmiotu 

VI. Weryfikacja jakości 

prowadzenia  

przedmiotu 

Kierownik zakładu W trakcie roku 

akademickiego  

w czasie realizacji zajęć 

z przedmiotu 

Monitorowanie jakości realizacji 

przedmiotu poprzez 

prowadzenie hospitacji zajęć, 

ogólnej obserwacji, uwag 

zgłaszanych przez studentów,  

okresową ocenę pracowników. 

W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości podjęcie 

działań naprawczych. 

VII. Ocena jakości 
realizacji 

przedmiotu 

Kierownik zakładu Koniec roku 

akademickiego 

Złożenie sprawozdania 
rocznego z realizacji efektów 
uczenia się (wg oddzielnego 
dokumentu) prorektorowi ds. 
studiów za pośrednictwem 
przewodniczącego UKZJK, do 
wiadomości dyrektora instytutu.  

 

Kierownik dokonuje weryfikacji i oceny kompetencji nauczycieli akademickich do pełnienia 

funkcji koordynatora przedmiotu oraz do prowadzenia zajęć, uwzględniając: 

1. udokumentowany, zgodny z kierunkiem i programem studiów profil wykształcenia 

nauczyciela - dziedzinę i dyscyplinę nauk zgodną z przedmiotem, 

2. dorobek naukowy i/lub doświadczenie praktyczne pozauczelniane, zgodne z  przedmiotem. 

 Rektor 

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU 


