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ZARZĄDZENIE Nr 191/12/2021 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 27 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie zmian w przeprowadzaniu kontroli doraźnej  
zajęć dydaktycznych realizowanych w Uczelni 

 

1. Na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, w celu podniesienia 
jakości kształcenia w Uczelni, z dniem 01.01.2022 roku wprowadza się w życie zmienioną Procedurę 
kontroli doraźnej zajęć dydaktycznych realizowanych w Uczelni, stanowiącą istotny element we-
wnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

2. Procedurze podlegają zajęcia dydaktyczne prowadzone w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z 
siedzibą w Poznaniu przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby realizujące zajęcia dydak-
tyczne na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

3. Osobami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli są: prorektorzy, dziekani i prodziekani wy-
działów oraz kierownicy katedr. 

4. Na koordynatora przedsięwzięcia wyznacza się prorektor ds. edukacji, którą zobowiązuję, za po-
średnictwem dziekanów, do zaplanowania kontroli doraźnej nauczycieli akademickich oraz innych 
osób prowadzących zajęcia w wydziale, określenia na których zajęciach należy przeprowadzić 
kontrolę; zaproponowania osób kontrolujących oraz poinformowania ich o terminie i miejscu kon-
troli. 

5. Warunkiem zaplanowania kontroli doraźnej jest jej zasadność oraz adekwatność do istniejących 
potrzeb.  

6. Osoba wyznaczona do przeprowadzenia kontroli doraźnej podczas jej realizacji wypełnia protokół 
(Załącznik 1), który zostaje podpisany przez osobę kontrolującą oraz kontrolowaną. 

7.  Osoba kontrolująca jest zobowiązana do przekazania, do dziekana wydziału, wypełnionego proto-
kołu kontroli doraźnej w poniedziałek następujący bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. 

8. Dziekan wydziału przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z nauczycielem akademickim, który zo-
stał oceniony negatywnie w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz możliwości jej po-
prawy i wskazania ewentualnych kierunków rozwiązań.  

9. Po zakończeniu każdego semestru dziekan opracowuje sprawozdanie semestralne z przeprowa-
dzonych kontroli doraźnych. 

10. Odpowiedzialnym za wdrożenie w życie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego za-
rządzenia czyni się prorektora ds. edukacji. 

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Załącznik:  
1. Protokół kontroli doraźnej – 1 strona 
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Wykonano w 10 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 
Egz. nr 7 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 10 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
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