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Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia ZUT w Szczecinie 
 

Analiza raportów PKA 
z wizytacji ( ocena instytucjonalna ) na Wydziałach: 

- Informatyki 
- Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

- Elektrycznym 
- Biotechnologii Hodowli Zwierząt 

- Technologii i Inżynierii Chemicznej 
 
 

WSZJK na poziomie ogólnouczelnianym 
 

Pozytywne aspekty systemu 
 
- Uchwała nr 59 w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia –                 

została na poziomie planu oceniona wysoko,  jej skuteczna realizacja zdaniem eksperta PKA 

może dostarczyć wartościowych informacji, doceniono szczególnie precyzyjne 

sformułowanie zakresu odpowiedzialności wydziałowych komisji oraz objęcie przez system 

jakości  w sposób kompleksowy wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia; 

- Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT w Szczecinie w sprawie wprowadzenia regulaminu 

uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia – precyzyjny akt określający 

zadania i podział kompetencji między poszczególnymi organami tworzącymi system – 

pochwalono przejrzystość struktury budowanego systemu, dostosowanego do ustroju 

Uczelni 

- duża aktywność organów opracowujących system – znacząco wzrosła w ostatnim roku 

akademickim ( zasadniczy wpływ na to miała zdaniem eksperta PKA zmiana składu UKdsJK 

oraz pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia ); 

- księga procedur dydaktycznych zawierająca szereg procedur regulujących różne obszary 

funkcjonowania procesu kształcenia – określenie tego typu katalogu decyzji zostało ocenione 

jako bardzo uzasadnione w kontekście połączenia Uczelni;  

- wprowadzenie do ankietyzacji ( Zarządzeniem nr 3 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. ) 

doktorantów i stworzenie im możliwości dokonywania oceny zajęć dydaktycznych; 

- włączenie w proces przeprowadzania ankietyzacji przedstawicieli poszczególnych grup 

zajęciowych wpłynęło na zacieśnienie współpracy władz wydziału ze studentami oraz 

zwiększenia poczucia tej drugiej grupy na w kwestii realnego wpływu na podnoszenie jakości 

kształcenia; 

- korelacja wyników ankietyzacji z procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych – wszczynana                 

w przypadku negatywnej oceny z ankietyzacji;  

- skład zespołu hospitującego – dziekan, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia lub 

członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia oraz nauczyciel akademicki ze stopniem 

równym lub wyższym hospitowanemu nauczycielowi; 

- rozbudowany protokół hospitacyjny zawierający kompleksową ocenę w obszarach: 

formalnym i metodycznym, a także merytorycznych oraz technicznych aspektów 

prowadzonych zajęć dydaktycznych; 
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- konstrukcja procedur opracowanych w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

określa precyzyjnie przepływ informacji wykorzystywanej w celach projakościowych, 

dokładnie też są określone narzędzia oraz metody gromadzenia informacji;  

- standaryzacja przebiegu egzaminu dyplomowego oraz całego procesu dyplomowania na 

poziomie Uczelni; 

- wprowadzenie regulaminów regulujących proces kształcenia, które porządkują wiele 

istotnych kwestii jakości kształcenia na wszystkich jej poziomach : I, II i III stopniu studiów 

oraz studiów podyplomowych; 

- centralizacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia – efektywność 

struktury decyzyjnej, zakresu odpowiedzialności i zadań poszczególnych jednostek 

strukturalnych – komisje wydziałowe dostają jasne wytyczne z komisji uczelnianej,                       

a jednocześnie w ocenie członków wydziałowych komisji ich wpływ na działania komisji 

uczelnianej jest znaczący; 

- przepływ informacji w zakresie współpracy komisji wydziałowych i uczelnianej jest 

skuteczny; 

- dostosowanie procesu kształcenia do wytycznych związanych z wdrażaniem KRK oraz 

zapisów znowelizowanych aktów prawnych; 

- działania celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedniej dostępności do informacji w 

Uczelni, poprze podjęcie działań zmierzających do uzyskania przejrzystej uczelnianej strony 

internetowej i ujednolicenia wydziałowych stron internetowych, publikacja informacji na 

temat : programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, wyników badań 

ankietowych oraz prowadzenie akcji informacyjnej wśród studentów i nauczycieli 

akademickich na temat prowadzonych działań projakościowych: 

- opracowanie i wdrożenie programu Sylabus KRK, który ułatwia budowę programów 

kształcenia opisanych deskryptorami efektów wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, stanowi pełne oprogramowanie do zdefiniowania wszystkich niezbędnych 

elementów stanowiących opis kierunku kształcenia; 

- pełny dostęp do uczelnianych aktów prawnych dotyczących WSZJK, a także opracowanych 

wyników monitorowania elementów związanych z jakością kształcenia; 

- pełny dostęp do programów kształcenia, planów studiów dla wszystkich kierunków, 

specjalności oraz kolejnych roczników studiów zamieszczony na stronie internetowej Uczelni; 

 

 
Negatywne aspekty systemu 
 
- Uchwała nr 59 w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia nie 

wskazuje na przepływ informacji pomiędzy organami wewnętrznego systemu, a organami 

decyzyjnymi w zakresie jakości; 

- konstrukcja kwestionariusza ankietowego badania losów absolwentów – nieprawidłowa – 

zdaniem eksperta PKS nie pozwala na uzyskanie opinii zarówno na temat osiągniętych 

efektów kształcenia, jak i efektów kształcenia potencjalnie pożądanych do wdrożenia do 

programu kształcenia.  

- konstrukcja kwestionariusza dla pracodawców wymaga gruntownej zmiany – zdaniem 

eksperta jest zupełnie nieprzydatny do celów stawianych przed takim badaniem, pytania 

ogólnikowe, całość nie pozwala na przeprowadzenie analizy zebranego materiału, który 

byłby możliwy do wykorzystania przez konkretny wydział czy kierunek. Zastrzeżenia do 
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reprezentatywności grupy badawczej, niewielki zwrot ankiet, wskazuje jednoznacznie na 

nieodpowiedni dobór metody badawczej; 

- kryteria oceny w Uchwale nr 68 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie okresowej 

oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w ZUT w Szczecinie  zostały określone jako 

demotywujące do rozwoju, ocena pozytywna jest osiągana już w przypadku samego tylko 

wypełnienia pensum dydaktycznego, tak określone zdaniem eksperta kryteria nie motywują 

do rozwoju w tym obszarze działalności nauczyciela akademickiego;  

- brak wskazania w procedurze hospitacji przynamniej minimalnej częstotliwości odbywania 

hospitacji w stosunku do każdego nauczyciela akademickiego; 

- brak procedury ewaluacji działalności naukowej; 

- brak systemowej ewaluacji stosowanych środków i form wsparcia studentów , włączając w 

to opiekę administracyjną, społeczną i socjalną;  

- brak określonych form i kanałów komunikacji zwrotnej na temat działań projakościowych  

skierowanych do interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych,                                 

w ograniczonym zakresie prezentowane są jedynie wyniki prowadzonej wśród studentów 

ankietyzacji , na stronie WWW wydziału; 

- brak procedury mającej na celu badanie efektywności i skuteczności stosowanych 

procedur, - brak systemowej ewaluacji opracowanych procedur, a w szczególności badania 

ich skuteczności; 

- wewnętrzny system zapewniania jakości nie przewiduje wewnętrznych procedur 
badających stopień wdrożenia zaleceń wynikających z oceny zewnętrznych instytucji 
akredytacyjnych; 
- brak usystematyzowanych metod monitorowania procedur mających na celu doskonalenie 

jakości kształcenia;  

- brak systematycznej ewaluacji zasad oceniania studentów, doktorantów oraz słuchaczy 

studiów podyplomowych;  

- brak analizy dostępu do informacji niezbędnych w procesie kształcenia; 

- cykl badania ankietowego – raz na dwa lata – niewystarczający, wiarygodność badania 

może budzić wątpliwości; 

- upowszechnianie zbyt ogólnego opracowania wyników ankietyzacji – według opinii 

studentów brakuje informacji o ocenie konkretnych obszarów w odniesieniu do 

poszczególnych prowadzących oraz brak informacji o planowanych działaniach korygujących 

i naprawczych oraz o dokonanych zmianach, co w konsekwencji przekłada się na spadek 

zainteresowania taką formą oceny prowadzących; 

- brak w systemie jakości studiów podyplomowych; 

- brak rozbudowanej i usystematyzowanej relacji z pracodawcami co w konsekwencji 

prowadzi do niskiego zainteresowania braniem udziału w ankiecie pracodawcy; 

- niewystarczający udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie weryfikacji 

efektów kształcenia; 

- brak informacji o podejmowanych działaniach naprawczych – sprawdzenie czy szereg 

rekomendacji zawartych w sprawozdaniach z ankietyzacji został wykorzystany w procesie 

doskonalenia kształcenia. 
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Wydział Informatyki 
 
Pozytywne aspekty systemu 
 
- podejmowanie samodzielnych działań mających na celu badanie różnych aspektów jakości 

w funkcjonowaniu wydziału; 

- rada ds. kompetencji zawodowych absolwentów i jej zadania : opiniowanie zakładanych 

efektów kształcenia oraz identyfikowanie potencjalnych efektów kształcenia , które mogłyby 

być włączone do programu kształcenia 

- dynamika i zdecydowanie w podejmowaniu działań przez władze wydziału; 

- procedura przechowywania i oceny efektów kształcenia – nie została jeszcze wdrożona, 

więc trudno wnioskować o jej skuteczności, ale na poziomie planu stwierdzono, że jej 

rzetelna realizacja może dostarczyć wartościowych informacji; 

- pozytywne rezultaty w zakresie badania potrzeb rynku pracy poprzez radę ds. kompetencji 

zawodowych absolwentów wydziału; 

- prawidłowo zaprojektowana procedura zgłaszania uwag i zmian do planu studiów oraz 

programu kształcenia; 

- opracowanie procedury doskonalenia efektów kształcenia we współpracy z radą 

kompetencji zawodowych absolwentów, która zakłada systematyczne podejście do 

pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb lokalnego rynku pracy;  

- cykliczny monitoring zgodności programów kształcenia z KRK;  

- standaryzacja przebiegu egzaminu dyplomowego oraz całego procesu dyplomowania na 

poziomie wydziału; 

- usystematyzowanie procesu dyplomowania na studiach podyplomowych poprzez 

stworzenie odpowiedniej procedury; 

- najmocniejszym działaniem projakościowym wydziału są rozwiązania w zakresie oceny 

jakości kadry naukowej i dydaktycznej, poprzez organizowanie konkursu w oparciu o kryteria 

znacznie szersze niż w uchwale o okresowych osiągnięciach kadry dydaktycznej opracowanej 

na poziomie uczelni, premiują granty oraz aplikacje, wyniki wykorzystywane są w polityce 

awansowej i finansowej, a kryteria konkursu skorelowane są celami strategicznymi wydziału; 

- prowadzenie własnych niezależnych od uczelnianej procedury badań mających na celu 

uzyskanie opinii studentów na temat satysfakcji z prowadzonych zajęć dydaktycznych,                       

a przyjęte kryteria są dostosowane do specyfiki wydziału; 

- wydziałowa procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych; 

- procedura ewaluacji działalności naukowej wydziału Dean Cup – stanowi podstawę do 

prowadzenia polityki finansowej względem poszczególnych jednostek oraz decyzji 

strategicznych dotyczących struktury organizacyjnej wydziału; 

- konsekwentnie stosowanie konkursu Dean Cup; 

- dostęp do informacji o wynikach konkursu Dean Cup;  

- efekt okresowej oceny pracowników w postaci zwolnień niektórych nauczycieli 

akademickich wynikający z determinacji władz wydziału;  

- wydział w pełni wdrożył zalecenia wynikające z poprzednich raportów powizytacyjnych 

PKA. 
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Negatywne aspekty systemu  
 
- marginalizowanie roli wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia na tle dynamicznych 

działań władz wydziału; 

- uwaga władz wydziału koncentruje się na kierunku informatyka studia I i II stopnia, 

pozostałe kierunki prowadzone przez wydział oraz inne rodzaje studiów i formy kształcenia 

są pomijane; 

- ograniczony zasięg oddziaływania rady ds. kompetencji zawodowych absolwentów WI – 

koncentruje się tylko na określaniu potencjalnych, pożądanych efektów kształcenia; 

- brak udziału interesariuszy zewnętrznych w proces badania i oceny jakości kształcenia – 

udział taki byłyby szczególnie cenny w procesach weryfikacji osiąganych efektów kształcenia; 

- w procedurze dotyczącej przechowywania i oceny efektów kształcenia w 

przedmiocie/module  nie uwzględniono zasad oceniania studentów;  

- badania prowadzone przez wydział dotyczące poziomu satysfakcji studentów                                    

z prowadzonych zajęć dydaktycznych dotyczą jedynie studiów I i II stopnia; 

- zbyt ogólny i budzący zastrzeżenia w kontekście spójności kształt wydziałowej procedury 

badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki – dokument ten 

nie zawiera zakresu, metod oraz kryteriów badania; 

- wydział nie prowadzi ewaluacji stosowanych środków i form wsparcia studentów; 

- brak określonych form i kanałów komunikacji zwrotnej na temat działań projakościowych, 

skierowanych do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych ( w ograniczonym zakresie 

prezentowane są na stronie wyniki ankietyzacji prowadzonej wśród studentów na stronie 

internetowej wydziału ); 

- brak analiz o charakterze systemowym;  

- brak dostępu do informacji niezbędnych w procesie kształcenia; 

- brak procedur mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących zawyżonych ocen 

prac dyplomowych, jak również metod doskonalenia procedur zapewniania jakości 

kształcenia. 

 
 
 
 
 
 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
 

Pozytywne aspekty systemu 
 
- studium podyplomowe Florystyka opracowało innowacyjną i wartą naśladowania metodę 

weryfikacji końcowych efektów kształcenia z udziałem zewnętrznych ekspertów w tym 

zakresie; 

- dokumentacja rad programowych kierunków – architektura krajobrazu oraz ogrodnictwo – 

przykład dobrej praktyki  funkcjonowania tych organów , dokumentacja zawiera wiele 

cennych informacji oraz wniosków które mogą być wykorzystane projakościowo 

- wdrożenie zaleceń wynikających z poprzednich raportów powizytacyjnych PKA. 
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Negatywne aspekty systemu 
 
- wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia prowadzi działalność w bardzo ograniczonym 

zakresie, realizując pojedyncze zadania zlecone na poziomie Uczelni; 

- brak aktywności tego organu przejawiającej się w inicjatywie, wniosku, rekomendacji 

jakiejkolwiek sugestii, która miałaby wpłynąć na doskonalenie jakości kształcenia władzom 

wydziału; 

- znacząca rola w funkcjonowaniu systemu przyznana radom programowym – brak jednak 

interakcji między radami, a wydziałową komisją uniemożliwia transfer dobrych praktyk oraz 

dalsze ich doskonalenie; 

- rozbieżność między sposobem pracy poszczególnych rad programowych – potrzeba 

koordynowania ich działań; 

- brak udziału interesariuszy zewnętrznych w tworzenie systemu – dopiero niedawno została 

utworzona Rada Konsultacyjna; 

- marginalne traktowanie studiów podyplomowych i doktoranckich;  

- brak opracowania metod lub narzędzi badania stopnia realizacji zakładanych efektów 

kształcenia, brak planów w regulacji tego procesu; 

- Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – ustalenie przez radę 

programową kierunku gospodarka przestrzenna treści tego przedmiotu w kompletnym 

oderwaniu od zakładanych efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji; 

 - słaby udział doktorantów w procesie badania i  oceny jakości kształcenia; 

- brak przepływu informacji i wzajemnych relacji między wydziałową komisją ds. jakości 

kształcenia, radami programowymi kierunków, a władzami dziekańskimi mający na celu 

poprawę jakości planów oraz programów kształcenia; 

- zastrzeżenia co do różnorodności prowadzonej przez rady programowe dokumentacji – 

ochrona środowiska , rolnictwo i gospodarka i rekultywacja terenów zielonych – brak 

cennych wniosków, dyskusji, które mogą być wykorzystane dla celów projakościowych; 

- brak samodzielnych działań mających na celu ocenę i zapewnienie jakości kadry 

dydaktycznej;  

- brak hospitacji zajęć dydaktycznych przeprowadzanych z inicjatywy władz wydziału; 

- brak procedury ewaluacji działalności naukowej; 

- brak procedury ewaluacji zasobów materialnych wydziału, w tym infrastruktury 

dydaktycznej i naukowej; 

- brak sprecyzowanej wizji funkcjonowania wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia i roli 

jaką ma odgrywać w środowisku wydziałowym; 

- wydział nie opracował własnych rozwiązań w zakresie zapewniania jakości, mogących 

uwzględniać indywidualny charakter kształcenia na wydziale; 

- ograniczenie roli komisji do realizacji procedury ankietyzacji; 

- brak inicjatywy własnej z zakresie zapewniania jakości kształcenia. 
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Wydział Elektryczny 
 
 
Pozytywne aspekty systemu 
 
- procedury opracowywane na wydziale zgodne z jego potrzebami i w pełni wdrożone 

przynoszące zamierzone rezultaty; 

- aktywne uczestnictwo przedstawiciela wydziału w pracach uczelnianej komisji ds. jakości 

kształcenia; 

- cykliczne, coroczne spotkania z najlepszymi studentami wydziału mające na celu pozyskanie 

informacji przydatnych w procesie doskonalenia jakości kształcenia;  

- zauważalny wpływ interesariuszy zewnętrznych na podejmowanie istotnych decyzji 

dotyczących jakości na wydziale – włączenie przedstawicieli środowiska pracodawców do 

pracy wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia oraz poprzez funkcjonowanie rady 

przemysłowo-programowej – organ bardzo wysoko oceniony, udostępniono liczne przykłady 

uwzględnienia postulatów przedstawicieli pracodawców w określeniu efektów kształcenia, 

po dwóch przedstawicieli rady wchodzi w skład komisji programowej każdego kierunku;  

- wydziałowa procedura oceny zgodności zrealizowanych prac dyplomowych z pożądanym 

zakresem ogólnej charakterystyki prac dyplomowych, procedura ta polega na ewaluacji za 

pomocą standaryzowanego kwestionariusza ankietowego pracy dyplomowej, a wyniki 

badani są analizowane przez władze dziekańskie oraz omawiane na posiedzeniu rady 

wydziału. Efektywność stosowania tej procedury przejawia się w zmianach struktury 

tematyki prac dyplomowych na przestrzeni ostatnich lat; 

- prowadzenie przez wydział własnych badań opinii absolwentów na temat studiów, których 

wyniki były wykorzystywane przy kształtowaniu treści kształcenia;  

- opracowanie w ramach wydziału systemu informatycznego, w którym gromadzone są 

informacje o osiągnięciach naukowych poszczególnych pracowników, umożliwiającego 

badanie poziomu naukowego zgodnie z przyjętą metodologią, osiągnięcia są przedmiotem 

cyklicznych dyskusji w ramach posiedzeń rady wydziału; 

- bardzo duża aktywność wydziału przy opracowaniu narzędzi informatycznych służących do 

gromadzenia informacji, możliwości ich analizy oraz wieloaspektowego wykorzystywania w 

celach związanych z zapewnianiem jakości kształcenia.  

 

 

Negatywne aspekty systemu 
 
- brak usystematyzowanych procedur dotyczących ewaluacji stopnia realizacji zakładanych 

efektów kształcenia; 

- brak aktywnej koordynacji działań rady przemysłowo-programowej w celu maksymalizacji 

korzyści wynikających z takiej współpracy; 

- brak w radach programowych interesariuszy wewnętrznych ( przedstawicieli studentów i 

doktorantów ); 

- brak systemowego o kompleksowego przepływu informacji i wzajemnej współpracy rady 

rad programowych oraz wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia; 

- brak systematycznej ewaluacji zasad oceniania studentów, doktorantów oraz słuchaczy 

studiów podyplomowych, skorelowanej z weryfikacją efektów kształcenia; 

- niewielka liczba przeprowadzonych hospitacji; 
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- brak hospitacji zajęć na studiach III stopnia; 

- brak możliwości oceny przez studentów w trakcie trwania studiów kwestii wsparcia 

administracyjnego na wydziale ( podjęto próbę w trakcie ankietyzacji absolwentów ); 

- brak procedury mającej na celu kompleksową ewaluację zasobów materialnych wydziału,           

w tym infrastruktury naukowej i dydaktycznej;  

- brak systemowej ewaluacji stosowanych środków i form wsparcia studentów                                    

i doktorantów. 

 

 
 
 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 
 

Pozytywne aspekty systemu 
 
- inicjatywa studentów w zakresie zmian zgłaszanych radom programowym, studenci są 

włączani w weryfikację i monitorowanie efektów kształcenia oraz planów i programów 

studiów;  

- skuteczne wdrażanie wydziałowych procedur opracowanych na podstawie aktów 

wprawnych WZSJK, stworzony na wydziale system jakości kształcenia ma charakter 

funkcjonalny i kompleksowy oraz posiada zdaniem eksperta cechy systemu monitorującego 

realizację strategii wysokiej jakości kształcenia: 

- bieżący kontakt przedstawicieli środowiska studenckiego z władzami wydziału, zgłaszanie 

inicjatyw i postulatów w zakresie jakości; 

- opracowanie wydziałowych procedur w oparciu o akty prawne ogólnouczelniane ułatwia 

skuteczne wdrażanie i funkcjonowanie zasad jakości kształcenia; 

- udział studentów oraz doktorantów w ankietyzacji; 

- doktoranci deklarują poczucie wpływu na zagadnienia związane z jakością kształcenia: 

- mocną stroną jednostki jest system kontroli praktyk studenckich stanowiących element 

pozwalający na pierwszą ocenę założonych efektów kształcenia ( dzienniki praktyk 

dokumentujące przebieg praktyki, sprawozdania w formie konspektów oraz opinie na temat 

studentów wystawiane przez pracodawców ); 

- interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni uczestniczą w procesie badania i oceny 

poszczególnych czynników systemu, a także analizują skuteczność działań naprawczych: 

- wypracowanie własnych rozwiązań w zakresie monitorowania losów absolwentów w celu 

oceny efektów kształcenia na rynku pracy; 

- system oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia jest wiarygodny                           

i przejrzysty, a zasady jego funkcjonowania znane doktorantom i słuchaczom studiów 

podyplomowych; 

- dobrą praktyką jest, zdaniem eksperta PKA, przyjęty sposób zasięgania opinii doktorantów 

na temat infrastruktury naukowej i dydaktycznej posiadanej przez wydział oraz wsparcia 

doktorantów ze strony opiekunów naukowych. W formularzu sprawozdania z przebiegu 

pracy naukowej doktoranta, oprócz pytań dotyczących postępów w pracy naukowej, 

uwzględniono również pytanie dotyczące warunków realizacji rozprawy doktorskiej – 

dostępu do aparatury i stanowisk badawczych, możliwości korzystania z pomieszczeń, 

dostępu do komputera, możliwości skontaktowania się z opiekunem naukowym; 
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- pełny dostęp do programów kształcenia, planów studiów dla wszystkich kierunków, 

specjalności oraz kolejnych roczników studiów zamieszczony na stronie internetowej 

wydziału; 

 

 

Negatywne aspekty systemu 
 

- ograniczony udział interesariuszy zewnętrznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych                 

w działalność systemu;  

- rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w budowaniu systemu jakości kształcenia 

wymaga uszczegółowienia, sformalizowania oraz większego zaangażowania obu kategorii 

interesariuszy do udziału w przedmiotowych procesach; 

- brak w komisji interesariuszy zewnętrznych;  

- niska frekwencja w posiedzeniach wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia 

przedstawicieli studentów i doktorantów; 

- brak formalnego włączenia do składów rad programowych przedstawicieli interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych; 

- informacje o losach absolwentów wydziału oraz weryfikacja efektów kształcenia 

pozyskiwane są w sposób nieformalny: 

- brak sformalizowanej ścieżki pozyskiwania przez władze wydziału informacji o studentach 

odbywających praktyki od pracodawców, którzy ich przyjmują; wydział nie prowadzi badań w 

tym zakresie, ani też nie pozyskuje tego typu informacji w inny, bardziej sformalizowany 

sposób; 

- ograniczone udokumentowanie udziału przedstawicieli rynku pracy w ustalaniu i ocenie 

efektów kształcenia;  

- pomimo ogólnodostępnej informacji na temat wyników ankietyzacji studenci nie wykazują 

zainteresowania, żeby się z nimi zapoznać 

 

 

Wydział Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej 
 

 
Pozytywne aspekty systemu 
 
- ustalony zakres odpowiedzialności poszczególnych osób i zespołów tworzących WSZJK; 

- systematyczne posiedzenia wydziałowej komisji; 

- staranna dokumentacja z posiedzeń komisji; 

- przedstawiciele nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów mają czynny wpływ na 

podejmowanie decyzji w zakresie zapewniania jakości kształcenia; 

- inicjatywa studencka w relacjach z członkami wydziałowej komisji w sprawach jakości 

kształcenia ( przykładem jest propozycja środowiska studenckiego dotycząca wprowadzenia 

przedmiotów obieralnych dla wszystkich kierunków wydziału ); 

- aktywny udział przedstawiciela doktorantów w radzie wydziału i wydziałowej komisji;  

- bardzo dobra współpraca w kierownikiem studiów doktoranckich zapewniająca aktywne 

uczestnictwo przedstawicieli samorządu doktorantów w podejmowaniu decyzji odnośnie 

tego środowiska; 
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- funkcjonowanie WSZJK w zakresie doboru procedur i narzędzi służących do oceny stopnia 

realizacji efektów kształcenia zdefiniowanych dla studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia oraz studiów doktoranckich. 

 

Negatywne aspekty systemu  
 
- brak reprezentacji pracowników administracyjnych Uczelni oraz pracodawców                        

i absolwentów w posiedzeniach wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia; 

- brak wpływu interesariuszy zewnętrznych na podejmowanie decyzji w zakresie jakości 

kształcenia; 

- niedopracowane relacje wydziałowej komisji z radami programowymi poszczególnych 

kierunków; 

- pracownicy wydziału są przedmiotem, a nie podmiotem WSZJK;  

- brak działań promocyjno-szkoleniowych kierowanych do interesariuszy wewnętrznych                     

( głównie do pracowników i doktorantów ); 

- studia podyplomowe nie objęte działaniem WSZJK; 

- brak systemowego charakteru udziału pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w  

określaniu i ocenie efektów kształcenia ( relacje opierają się w większym stopniu na 

kontaktach nieformalnych ) – pracodawcy nie biorą udziału w posiedzeniach wydziałowej 

komisji oraz rad programowych;  

- brak dotychczasowych rezultatów z działalności Rady Przemysłowo-Programowej; 

- brak opisu efektów kształcenia oraz sposobów ich weryfikacji w programie praktyk; 

- brak mechanizmów pozwalających na weryfikację skuteczności działań naprawczych                    

i doskonalących;  

- brak systemowego charakteru, procedur oraz harmonogramu działań w zakresie 

monitorowania i okresowych przeglądów programów kształcenia na wszystkich poziomach 

studiów – rekomendowanie zwiększenie kompetencji rad programowych w tym zakresie; 

- brak regulacji form współpracy wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia z komisją 

programową dla studiów doktoranckich – dotyczy to głównie okresowych przeglądów 

programów studiów; 

- brak procedur umożliwiających środowisku studenckiemu ocenianie i weryfikację zasad 

oraz systemu oceniania studentów; 

- brak systemowej analizy zasad oceniania doktorantów i weryfikowania efektów ich 

kształcenia; 

- brak zapewnienia publicznego dostępu do sylabusów przedmiotów oraz zasad oceny 

podsumowującej na zakończenie studiów podyplomowych;  

- brak opracowanych procedur oceny postępów słuchaczy studiów podyplomowych;  

- brak weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do słuchaczy studiów podyplomowych.  
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