
 

 

 

Zarządzenie nr 79/22 

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

z dnia 18 października 2022 roku 

w sprawie aktualizacji procedur jakościowych stanowiących Księgę Procedur  

 

 

Na podstawie art.  23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

2022, poz. 574) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W celu doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia istniejącego na Uczelni 

aktualizuję zbiór procedur jakościowych stanowiących Księgę Procedur.  

 

§ 2 

Księga procedur stanowi zbiór następujących procedur: 

a) Procedura WSZJK-U/1  Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym Księga Procedur 

w Karpackiej Państwowej Uczelni w  Krośnie, wydanie 4, 

b) Procedura WSZJK-U/2 hospitacji zajęć dydaktycznych, wydanie 5, 

c) Procedura WSZJK-U/3 dotycząca regulaminu potwierdzania efektów uczenia się, 

d) Procedura WSZJK-U/4 doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wydanie 4, 

e) Procedura WSZJK-U/5 weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, wydanie 4, 

f) Procedura WSZJK-U/6 procesu dyplomowania, wydanie 4, 

g) Procedura WSZJK-U/7 działań doskonalących /naprawczych, wydanie 4, 

h) Procedura WSZJK-U/8 współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wydanie 4, 

i) Procedura WSZJK-U/9 prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

wydanie 4, 

j) Procedura WSZJK-U/10 przenoszenia efektów uczenia się, wydanie 1. 

 

§ 3 

Procedury, o których mowa w § 2, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Wprowadzenie nowych procedur lub zmiana istniejących procedur wymaga każdorazowo (stosownie do 

kompetencji) uchwały Senatu lub zarządzenia Rektora. Procedura taka każdorazowo automatycznie stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia, ze wskazaniem uchwały lub zarządzenia, które wprowadza lub zmienia 

procedurę. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie nr 37/20 z dnia 5 maja 2020 r.  

w sprawie aktualizacji procedur jakościowych stanowiących Księgę Procedur w związku ze zmianą nazwy 

Uczelni. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura WSZJK-U/10  

przenoszenia efektów uczenia się, wydanie 1. 

 

 

 

 

(wprowadzona Zarządzeniem Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie nr 79/22 

z dnia 18 października 2022 roku w sprawie aktualizacji procedur jakościowych 

stanowiących Księgę Procedur) 

 

 

 

W oparciu o §4 zarządzenia Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie nr 79/22 

z dnia 18 października 2022 roku w sprawie aktualizacji procedur jakościowych 

stanowiących Księgę Procedur, z uwagi na zniesienie dotychczasowej procedury  

WSZJK-U/10 odwoływania i przesuwania zajęć dydaktycznych, wydanie IV, procedura 

niniejsza otrzymała kolejny numer w księdze procedur tj.  nr 10). 

 

 

 


