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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora Nr 168/2021 

z dnia 27 października 2021 roku 

 

 

Polityka Jakości Kształcenia 

 

 

1. Polityka Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

jest zgodna z Misją i Strategią Uczelni oraz zapisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Uczelnia wykazuje szczególną dbałość o prowadzenie kształcenia i działalności naukowej na 

wysokim poziomie, uczestniczy w tworzeniu wspólnej przestrzeni naukowej i szkolnictwa 

wyższego w kraju i poza jego granicami, przy tym biorąc aktywny udział w rozwiązywaniu 

współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Potencjał Uniwersytetu 

wykorzystywany w działalności dydaktycznej, badawczej i wdrożeniowej, oparty jest na 

wielowymiarowej współpracy krajowej m.in. z podmiotami gospodarczymi, społecznymi, 

jednostkami administracji państwowej i samorządowej, oraz na systematycznie rozwijanej 

współpracy i wymianie międzynarodowej. 

3. Uczelnia wypełnia swoje podstawowe zadania z szacunkiem dla tradycji, w duchu humanizmu, 

wolności, tolerancji, respektowania norm etycznych oraz kreowania postaw otwartości na 

ludzi, wiedzę i świat. Władze Uczelni przywiązują szczególną uwagę do kształtowania 

właściwej sylwetki absolwenta, zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy i całego społeczeństwa, 

z uwzględnieniem dynamiki, zmienności i różnorodności przemian cywilizacyjnych.  

To właśnie absolwenci, jako wykształceni, kreatywni i odpowiedzialni specjaliści w danej 

dziedzinie, są najlepszą wizytówką Uniwersytetu.  

4. Nadrzędnym celem niniejszej Polityki jest ciągłe doskonalenie procesów kształcenia 

w Uczelni, umożliwiających osiągnięcie społecznie uznawanych kompetencji przez studentów, 

doktorantów i słuchaczy oraz satysfakcji zawodowej przez absolwentów. Poprzez właściwą 

realizację działań w tym zakresie, Uniwersytet oferuje młodemu pokoleniu: 

1) zdobycie nowoczesnej wiedzy, przekazywanej na bazie aktualnych osiągnięć naukowych;  

2) nabycie specjalistycznych umiejętności, pozwalających wykorzystywać najnowsze 

technologie i rozwiązania techniczne; 

3) rozwój kompetencji społecznych na miarę potrzeb współczesnego świata. 

5. Za główne cele wyrażone w Polityce Jakości Kształcenia uważa się: 

1) skuteczną oraz efektywną realizację zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego i strategicznych dokumentów Uniwersytetu; 

2) dbałość o realizację, na jak najwyższym poziomie, procesów kształcenia w Uczelni, 

m.in. poprzez: 

 wspieranie i wzmacnianie potencjału kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za realizację 

procesu kształcenia, w tym systematyczne doskonalenie jej kompetencji, 

 dostosowanie do potrzeb i efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczo-

dydaktycznej Uczelni,  

 wspieranie i wzmacnianie potencjału kadry administracyjnej i technicznej, w celu 

sprawnego zarządzania procesami;  
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3) zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia kształcenia i prowadzonych badań 

naukowych;  

4) realizację i doskonalenie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi grupami 

interesariuszy wewnętrznych, jak również kompleksowe działania informacyjne 

skierowane do interesariuszy zewnętrznych Uczelni; 

5) budowanie i szerzenie kultury jakości w Uczelni, wraz z promowaniem postaw etycznych 

we wspólnocie akademickiej. 

6. Realizacja założonych celów Polityki Jakości Kształcenia jest możliwa poprzez wdrożenie, 

dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wymaga to pełnego zaangażowania całej wspólnoty 

akademickiej Uczelni, co zostało wyrażone w deklaracji Rektora:  

Deklaracja Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Jako Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, deklaruję dążenie  

do utrzymania i ciągłego doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

Członkowie wspólnoty akademickiej Uczelni znają Politykę Jakości Kształcenia, są zmotywowani  

do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości kształcenia, oraz gotowi do podejmowania działań doskonalących 

wszystkie procesy realizowane w Uczelni.  

 
 

Podpis JM Rektora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


