Zarządzenie Rektora
Ewangelikalnej Wyższej §zkoły Teologicznej
nr 3102lż020 r.
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia
Jakościkształcenia

Na podstawię art.ż3 ust. 1 i ust, 2 pkt 2) ustawy z dniaZl ltpca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 l. poz. 1668 z póżn, zm,) oraz § 10 ust. 3 Statutu Ewangeli-

kalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Rektor Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicmejl zarządza, co następuje:

1.

§

1.

Po dokonaniu przeglądu funkcjonowania oraz zbadaniu efekqłvnościdziałającego w uczelni
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadza się zmiany do tego sys-

2.

temu i części dokumęntów wchodzących w skład systemu,

Tekst jednolity opisu działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia JakościKształcenia
w EWST oruz wzory nowych lub zmodyfikowanych ankiet i dokumentów stanowią załączniki
do niniej sze go zarządzenia.

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm podjęcia. Nowe wzory ankięt i dokumentów będą stosowane
od początku semestru letniego 2020.

Załączniki:
l) Opis systemu WSZJK
2) Ankieta studencka - jakośći organizacja kształcenia w EWST (WSZJK 1)
3) Ankieta studencka - ocęna przedmiotu (WSZJK 2)
4) Ankieta studencka - ocena praktyk (WSZJK 3)
5) Ankieta kadry akademickiej - jakośó i organizacja kształcenia (WSZJK 4)

6)
7)
8)

'

Arkusz hospitacji zajęć (WSZJK 5)
Ankieta studencka - warunki rekrutacji (WSZJK 6)
Arkusz ocęn (WSZJK 7)

1 W związku z wejściem w źycie ustawy z dn. 20 lipca 20 l 8 roku Prawo o szkolnictwie !\yższym i nauce oraz uchwaleniu nowego statutu
uczelni, zadania w zakresie uchwalania i wprowadzania zmian do uczelnianego systemu zapewnienia jakościkształcenia weszły w zakres kompetencji rektora uczelni.

Ewangelikalna Wyższa Szkota Teologiczna
ul, św. Jadwigi 12 50-266 Wrocław

-Człowiek.Wiara,Wiedza|
I

www,ewst,edu,pl

L

E §r§T

9)

Arkusz - sprawozdanie roczne z dzińalności nauczyciela akademickiego (WSZJK 8)
przedmiotu sylabus dla planu studiów od 1.10.2019 (WSZJK 9)
10)
11) Karta przedmiofu sylabus dla planu studiów 1.10.2018 (WSZJK 9)
"Karta

I2)

Arkusz okresowej oceny nauezyciela akademickiego (IWSZJK l0)
13) Karta kontaktu z opiekunem praĘki (WSZJK l l)
14) Dziennik praktyk studenckich (WSZJK 12)
15) Ankieta - ocena sy§temu zapewnienia jakościkształcenia (WSZJK l3)

Ewangellkalna WVższa Szkoła Teologiczna
I

.Czł owi
l

ek.

W i ara. W

iedzai

ul, św. Jadwigi

50-266 Wrocław
www.ewst,edu.pl

1.2

