
Protokół z posiedzenia  
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

z dnia 7 listopada 2016 r. 
 

Temat posiedzenia : 
Aktualizacja Zarządzenia Rektora nr 30/2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 
Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy. 
  
Komisja wprowadziła następujące zmiany w obszarze OII w Zarządzeniu nr 
30/2013 r.: 
- zmieniono nazwę obszaru, wykreślono wyraz nauczania na kształcenia; 
- w pkt 1.1 w kolumnie dokumentacja wynikowa skreślono zapis raz na rok, w 
kolumnie zespoły monitorujące zamiast wydziałowych wpisano uczelnianą 
komisję ds. jakości kształcenia; 
- w pkt 1.2. w kolumnie kryteria oceny i wskaźniki oceny usunięto 
dotychczasowy zapis o preferencjach studentów, zmieniono pozostałe zapisy 
na zmienność form zajęć, możliwość przemieszczenia się studentów między 
salami/budynkami, dostępność infrastruktury wydziału dla osób 
niepełnosprawnych; 
- w pkt 2.1. w kolumnie kryteria i wskaźniki oceny skrócono poprzedni zapis na 
równomierność rozkładu egzaminów w sesji zgodnie z regulaminem studiów              
i preferencjami studentów; 
- w pkt 3.1 wprowadzono uczelnianą procedurę hospitacji jako narzędzie 
badania jakości wprowadzone zarządzeniem rektora, hospitacje 
przeprowadzane w terminach zgodnych z planem konsultacji,  
-  w pkt. 3.2, wprowadzono narzędzie badania jakościowego polegające na 
wyrywkowej kontroli zajęć przez kierowników jednostek,  
- w pkt 3.3 dokonano zmian w zapisach dotyczących dokumentacji wynikowej 
z wyników weryfikacji na roczne sprawozdanie wydziałowych komisji ds. 
jakości kształcenia,  
- w pkt 4.1 w kolumnie częstotliwość badania zmieniono termin badania na raz 
w roku w przypadku ankietyzacji uczelni, w kolumnie osoby podejmujące 
decyzje zmieniono na dziekan/prodziekan; 
- w pkt 5.1. w kolumnie dokumentacja wynikowa usunięto zapis o wnioskach 
usprawniających, w kolumnie zespoły monitorujące dodano rady programowe 
kierunków realizowanych na wydziałach: 
- w pkt 6.1. w kolumnie metody badań usunięto zapis ocena realizacji procesu 
dyplomowania, w kolumnie dane źródłowe usunięto procedura zatwierdzania              
i wydawania tematów prac dyplomowych, w kolumnie dokumentacja 
wynikowa usunięto wyciągi z protokołów posiedzeń komisji ds. jakości 
kształcenia, w kolumnie zespoły monitorujące dopisano rady programowe 
kierunków realizowanych na wydziałach. 

 
Opracowała :     Przewodniczący UKds.JK ZUT w Szczecinie 
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