
Protokół z posiedzenia  
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

z dnia 3 kwietnia 2017 r. 
 

Temat posiedzenia : 
Aktualizacja procedury przeprowadzania ankietyzacji. 

Prezentacja Prorektor ds. kształcenia odnośnie nowych wytycznych z MNiSW. 
 

Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy. 
 
Prorektor ds. kształcenia prof. Bożena Śmiałkowska przedstawiła prezentację 
„Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość 
kształcenia”. W prezentacji tej zostały przedstawione nowe wytyczne MNiSW: 
- najważniejsze stają się kompetencje formułowane przez otoczenie 
biznesowe, 
- nacisk na odbiurokratyzowanie szkolnictwa, 
- wprowadzenie oceny kierunków oraz programów kształcenia,  
- zlikwidowanie roli minimów kadrowych, 
- wprowadzenie ocen eksperckich, 
- obowiązek przechodzenia akredytacji branżowych i oceny wynikających z 
rankinów, 
- model studiów zgodny z systemem bolońskich, większa swoboda w 
tworzeniu jednolitych studiów magisterskich, 
- podwyższenie poziomu studiów magisterskich, 
- pozostawienie profili kształcenia,  
- studia praktyczne – połowę programu stanowią praktyki,  
- studia dualne – studia zawodowe,  
- nacisk na uzasadnienie utworzenia danego kierunku, jakość i przydatność 
studiów,  
- naciska na elitarność studiów humanistycznych i społecznych, 
- studia muszą się odnosić do otoczenia ( system ELA, badanie Elektroniczne 
Losów Absolwenta ), 
- założenie: studia mają mieć charakter elitarny, wprowadzenie progu 
punktowego sprawi, że zostanie położony nacisk na jakość już od samego 
początku rozpoczęcia kształcenia, 
- zmniejszenie intensywności kształcenia niestacjonarnego,  
- wzmocnienie roli PKA, 
- powrót akredytacji instytucjonalnych,  
- zwiększenie oceny jakościowej,  
- samodoskonalenie i kultura jakości, 
- maleje liczba kandydatów, a rośnie liczba kierunków,  
- wiele kierunków powinno być specjalnościami,  
- kierunki powinny być tworzone zgodnie z misją uczelni. 
 
Dziekan Piela zarządził kolejne głosowania nad poszczególnymi nowymi 
wersjami kwestionariuszy ankiet z zastrzeżeniem, że wszystkie kwestionariusze 
będą miały ujednoliconą szatę graficzną i styl: 



- ankieta absolwenta : wprowadzenie zmian w tabelce., wskazanie która z 
wymienionych umiejętności była niewystarczająca do znalezienia pracy. 
Komisja jednogłośnie przyjęła. 
 
- ankieta pracodawcy : wprowadzenie pytania o prowadzonej działalności 
Komisja jednogłośnie przyjęła.  
 
- ankieta Uczelni : przyjęcie skali gdzie 2- właściwy, 5-niewłaściwy. 
Komisja jednogłośnie przyjęła.  
 
 
 
 

 
 

Opracowała :     Przewodniczący UKds.JK ZUT w Szczecinie 
 
 
 
 

                mgr Anita Matyjaszczyk                  dr inż. Piotr Piela 
 


