Protokół z posiedzenia
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
z dnia 13 marca 2017 r.
Temat posiedzenia :
Aktualizacja zarządzenia w sprawie Podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach
działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
Zmiany do ankiety kandydata

Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy.
Członkowie UK ds. JK rozpoczęli dyskusję na temat poprawek dotyczących
opracowywanego dokumentu. Wprowadzone zmiany to:
1. Obszar 0 - I
pkt 3.1 skasowane dwa ostatnie punkty dot. Kryteriów i oceny wskaźników
pkt 3.2 skasowane dwa ostatnie punkty dot. Kryteriów i oceny wskaźników
pkt 3.3 dopisane samorząd studentów i doktorantów oraz interesariusze
zewnętrzni dot. danych źródłowych
2. Obszar 0 – II
pkt 1.1 komisja wnioskowała aby skasować w/w punkt - Procedura uczelniana
„Planowanie szczegółowej organizacji roku akademickiego", gdyż jest to
przygotowywane przez Dział studencki i Komisja nie ma na to żadnego wpływu
pkt 3.1 skasowany pkt drugi dot. Częstotliwości badań
pkt 4.1 dodane Ankieta Uczelni dot. Danych źródłowych; zmiana …procesu
nauczania na …procesu kształcenia; skasowane …w skali ocen liczbowych dot.
Kryteriów i wskaźników oceny
pkt 6.1 wprowadzony zapis udział prac dyplomowych realizowanych w
porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi dot Kryteriów i wskaźników oceny
3. Obszar 0 -III
pkt 1.1 dodane Ankieta Uczelni dot. Danych źródłowych
pkt 2.1 wprowadzona zmiana sprawozdanie w sprawie bazy laboratoryjnej
pkt 4 komisja zastanawiała się czy nie należy wykasować tego punktu, gdyż za
proces ocen okresowych nauczycieli odpowiedzialny jest Dział Nauki a UKds.JK
nie ma na to wpływu
4. Obszar 0 – IV
pkt 2.1 skasowane „opinia studentów”, wprowadzone „ankieta Uczelni”
Pozostałe obszary, tj. 0 – V, 0 – VI, 0 – VII, zostały bez zmian. Przewodniczący zarządził
głosowanie. Wszyscy byli za wprowadzeniem powyższych zmian.
Na zakończenie spotkania nastąpiło jeszcze jedno głosowanie, dotyczące zaproponowanych
przez Dział promocji poprawek do ankiety kandydata. Wszyscy zagłosowali zgodzili się na
proponowane zmiany.
Termin następnego spotkania wyznaczono na kolejny poniedziałek, tj. 20.03.2017 r.
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