
Protokół z posiedzenia  
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

z dnia 10 października 2016 r. 
 

 
Temat posiedzenia : 

Spotkanie organizacyjne. 

 
Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy. 
 
 
 Pierwsze w nowym roku akademickim oraz w nowej kadencji władz 
Uczelni posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia miało charakter 
organizacyjny. W posiedzeniu uczestniczyła Prorektor ds. kształcenia prof. 
Śmiałkowska oraz kierownik Działu Kształcenia mgr Aldona Cyran-Kęsicka. 
 
 Pani Rektor, która przez ostatnie cztery lata piastowała funkcję 
pełnomocnika JM Rektora ds. jakości kształcenia, wprowadziła nowego 
pełnomocnika, a zarazem przewodniczącego UKdsJK dr inż. Piotra Pielę, a 
także członków komisji w zespół zagadnień związanych z realizacją 
zaplanowanych działań oraz ewentualnymi sugestiami dotyczącymi tych aktów 
prawnych, które wymagają w pierwszej kolejności uaktualnienia. Pani Rektor 
nawiązała również do zmian legislacyjnych jakie niesie ze sobą nowelizacja 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z towarzyszącymi jej 
rozporządzeniami MniSW,  o tym jak zmienią się poszczególne procedury 
projakościowe, głównie dotyczące kwestii ankietyzacji oraz analizy stopnia 
realizacji zakładanych efektów kształcenia. Temu ostatniemu zagadnieniu Pani 
Rektor poświęciła dłuższą chwilę przytaczając nowe rozporządzenie w sprawie 
warunków prowadzenia studiów, z którego zniknął zapis o corocznym, 
obowiązkowym składaniu sprawozdania z osiągnięcia efektów kształcenia 
dziekanowi wydziału przez osoby stanowiące minimum kadrowe danego 
kierunku. Natomiast w rozporządzeniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 
sprawie ogólnych warunków akredytacji programowej podtrzymano zapis o 
sprawozdawczości w zakresie stopnia realizacji efektów kształcenia. Pani 
Rektor zwróciła się z prośbą do członków komisji o przeanalizowanie kwestii 
utrzymania dotychczasowego obowiązku składania sprawozdania z efektów 
kształcenia, tylko w ujednoliconej wszystkich wydziałów i maksymalnie 
uproszczonej formie. 
 
 Dr inż. Piotr Piela wyraził opinię, że sprawozdawczość z efektów jest 
konieczna, ale w ujednoliconej, przyjaznej dla użytkowników systemu 
informatycznego formie, tak aby z łatwością można było sporządzić wersję 
ogólnouczelnianą sprawozdania, dokonać oceny oraz wszechstronnej analizy. 
 
Pani Rektor wspomniała o planowanej zmianie w sposobie przeprowadzania 
ankietyzacji, co oznacza przejście z formy papierowej na elektroniczną i 
wymaga zmiany w procedurze ankietyzacji oraz samym kwestionariuszy 



ankiety. Pani Rektor wyraziła nadzieję, że to przejście będzie możliwe od 
następnego roku akademickiego.  
 Przewodniczący komisji poprosił o zapoznanie się członków komisji z 
przesłanymi przez pracownice sekcji ds. standardów i jakości kształcenia 
aktami prawnymi, a w szczególności o przeanalizowanie zarządzenia Rektora 
ZUT nr 30/2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania WZSJK pod kątem 
wprowadzenia ewentualnych zmian.  
 
 
 

  
 
 

Opracowała :     Przewodniczący UKds.JK ZUT w Szczecinie 
 

                mgr Anita Matyjaszczyk                  dr inż. Piotr Piela 
 


