Zarządzenie nr 61/2021
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
z dnia 21.05.2021 roku
w sprawie: realizacji wskaźnika w ramach projektu „PSW – uczelnia z przyszłością” dotyczącego
wdrożenia zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U.z 2021 r.,poz. 478) zarządzam, co następuje:
§1
1. W Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rozszerza się system
zarządzania uczelnią o nowe funkcjonalności, dotychczas niewykorzystywane w pracy:






repozytorium prac dyplomowych umożliwiające usprawnienie procesu dyplomowania
na PSW z uwzględnieniem zbioru wewnętrznego prac dyplomowych;
reprezentację wyników badań- uzupełnienie modułu ankietowego;
podania o stypendium oraz akademik;
powiadomienia automatyczne;
dziennik wykładowcy.

2. Celem rozszerzenia sposobu zarządzania Uczelnią jest:








obsługa dokumentów pracy dyplomowej, jej przechowywanie oraz przekazywanie danych
do Centralnego Repozytorium Prac Dyplomowych;
prezentacja przeprowadzanych systemowo ankiet kierowanych zarówno dydaktyków,
jak studentów;
tworzenie podań w systemie, podgląd złożonych podań oraz uzyskanie informacji
o przyznanych stypendiach/zapomogach w ramach Wirtualnej Uczelni;
wykonywanie automatycznych działań na podstawie zdarzeń zaistniałych w systemie
w obszarach: sesja, egzaminacyjna/ankietyzacja/pomoc materialna;
umożliwienie dydaktykom prowadzenie online własnego dziennika zajęć;
zwiększenie efektywności uzyskiwanych przez Uczelnię rezultatów prowadzonej działalności;
optymalizacji czasu realizacji zadań.

3. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 2 w Uczelni dokonuje się diagnozy procesów zgodnie
z zasadą, że rozwój działalności Uczelni następuje poprzez ciągłe doskonalenie
w oparciu o zarządzanie strategiczne, z uwzględnieniem podejścia procesowego.
§2
Rozszerzenie procesu zarządzania o wskazane w § 1 ust. 1 uwarunkowane jest pogłębioną
sprawozdawczością i analityką. W tym celu rozwija się proces informatyzacji Uczelni.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

