
Protokół z głosowania w trybie obiegowym  

z dnia 19.02.2020r. 

 

Protokołowała: dr Izabela Sekścińska  

 

 

W dniu 06.02.2020r. Sekretarz Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, dr Izabela Sekścińska, 

na prośbę Wiceprzewodniczącej URJK, dr hab. Sylwii Jaskuły-Korporowicz, prof. PWSIiP, przesłała 

członkom URJK, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość o rozpoczęciu głosowania w 

trybie obiegowym stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Przedmiotem głosowania było 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego sprawozdania z działań Uczelnianej Rady ds. Jakości 

Kształcenia oraz działań projakościowych realizowanych przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości 

Kształcenia w roku akademickim 2018/2019 (Zał. nr 1). 

Do wiadomości informującej o rozpoczęciu głosowania dołączone zostały następujące dokumenty: 

1. Roczne sprawozdanie z działań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz działań 

projakościowych realizowanych przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia w roku 

akademickim 2018/2019 (Zał. nr 2); 

2. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Zał. 

nr 3); 

3. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych i 

Humanistycznych (Zał. nr 4); 

4. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki i Nauk o 

Żywności (Zał. nr 5). 

Członkowie URJK zostali poproszeni o przesłanie wiadomości zwrotnej informującej o ich 

stanowisku w sprawie projektu uchwały. Termin zakończenia głosowania został wyznaczony na 

14.02.2020. Ze względu na niski wskaźnik zwrotności termin głosowania został wydłużony do dnia 

19.02.2020, o czym członkowie URJK zostali poinformowani drogą mailową (Zał. nr 7).  

Po upływie wyznaczonego terminu głosowania, Sekretarz URJK, dr Izabela Sekścińska, dokonała 

podliczenia głosów i sporządziła protokół z głosowania, a także poinformowała o wyniku głosowania 

wszystkich członków URJK za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Wyniki głosowania w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego sprawozdania z 

działań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz działań projakościowych realizowanych przez 

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2018/2019 przedstawiają się w 

sposób następujący: 

− liczba osób uprawnionych do głosowania: 11; 

− liczba osób biorących udział w głosowaniu: 10; 

− liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: 10; 

− liczba głosów „przeciw” przyjęciu uchwały: 0;  

− liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. 

W związku z powyższym większością głosów, uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego 

sprawozdania z działań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz działań projakościowych 

realizowanych przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2018/2019 

została przyjęta. 

Na najbliższym posiedzeniu członkowie URJK, którzy wzięli udział w głosowaniu, zostaną 

poproszeni o podpisanie Zbiorczego zestawienia wyników głosowania, które stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

 

 

 



Przewodniczyła:  

Prodziekan WNSiH, dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP – Pełnomocnik Rektora ds. 

Jakości Kształcenia  

 

 

Protokołowała:  

dr Izabela Sekścińska 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Uchwała Nr 1/2020 Uczelnianej Rady ds. Jakości kształcenia z dnia 19.02.2020.r  

w sprawie: przyjęcia Rocznego sprawozdania z działań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz 

działań projakościowych realizowanych przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia w roku 

akademickim 2018/2019 

Załącznik nr 2: Roczne sprawozdanie z działań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz działań 

projakościowych realizowanych przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia w roku 

akademickim 2018/2019; 

Załącznik nr 3: Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk  

o Zdrowiu; 

Załącznik nr 4: Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk 

Społecznych i Humanistycznych; 

Załącznik nr 5: Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki  

i Nauk o Żywności; 

Załącznik nr 6: Wiadomość informująca o rozpoczęciu głosowania w trybie obiegowym 

Załącznik nr 7: Wiadomość informująca o wydłużeniu terminu głosowania 

Załącznik nr 8: Zbiorcze zestawienie wyników głosowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


