Protokół z posiedzenia
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
z dnia 24 października 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 skupiła się na analizie pierwszego obszaru Zarządzenia nr
30/2013 r. pod względem stopnia aktualności procedur, które służą badaniu
jakości w ramach obszaru Monitorowanie realizacji standardów kształcenia.
Komisja jednogłośnie uznała, że dotychczasowa pozioma forma tabeli
stanowiącej załącznik wspomnianego Zarządzenia jest bardzo trudna
w powszechnym odbiorze i musi ulec zmianie. Przewodniczący komisji dr inż.
Piotr Piela poinformował, że postara się opracować i przedstawić komisji
udoskonaloną formę tabeli.
Justyna Żuk-Błaszyk z Działu Kształcenia zaznaczyła, że w pracach nad
aktualizacją Zarządzenia odnośnie podstaw funkcjonowania WSZJK należy
przyjąć zasadę, że ocenie podlega procedura służąca do analizy danego
obszaru jakości oraz jej sposób postępowania, a nie wyniki jej działania.
Podkreśliła również, że członkowie UKdsJK poprzedniej komisji mieli
wątpliwości, które często wyrażali na posiedzeniach komisji, że procedura
powinna być wykonywana i oceniana przez dwa zupełnie różne podmioty
systemu. To samo gremium nie może być odpowiedzialne za opracowanie
jakiejś metody postępowania, wdrażanie jej oraz ocenianie, czy rzeczywiście
w prawidłowy sposób funkcjonuje.
Dr Agata Witczak wspomniała, że PKA sugeruje podział procedur na
organizacyjne i jakościowe. Dr Piela zaproponował, że po opracowaniu
aktualizacji wszystkich obszarów na samym końcu zarządzenia umieści się
stosowną informację, które z procedur można zaliczyć do organizacyjnych,
a które do jakościowych.
Ustalenia komisji odnośnie obszaru OI zarządzenia nr 30/2013 r.:
- nazwa obszaru została zmieniona zgodnie z uchwałą Senatu nr 109/2012 r.
z monitorowania realizacji standardów kształcenia na monitorowanie realizacji

osiąganych efektów kształcenia (zgodność z PRK);
- pkt 1.1 tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów – w kryteriach oceny
dopisano: pokrycie efektów PRK przez efekty kierunkowe oraz efektów
kierunkowych przez efekty przedmiotowe; usunięto zapis o liczbie godzin
kontaktowych w programie kształcenia, częstotliwość badania zmieniono na
raz na rok – adekwatnie do składanych wniosków, w kolumnie dane źródłowe
dodano oprócz wniosku informację, że to są wydziałowe wnioski
o uruchomienie kierunku wraz z uczelnianą procedurą tryb uruchomienia
i znoszenia kierunku studiów, z kolumny zespoły monitorujące usunięto dział
kształcenia/sekcja ds. standardów i jakości kształcenia, w kolumnie osoby
podejmujące decyzje umieszczono Rektora/Prorektora;

- w pkt 2.1. w kolumnie metody badań usunięto zapis analiza trudności i ich
przyczyn w osiąganiu zakładanych efektów kształcenia, w kolumnie kryteria i
wskaźniki oceny zmieniono dotychczasowy zapis na ocenę poziomu osiągania
efektów kształcenia na wydziale, w kolumnie częstotliwość badania wpisano
raz na rok, w kolumnie dane źródłowe zmieniono dotychczasowy zapis na

roczne sprawozdanie z osiągnięcia efektów kształcenia na wydziale,
w kolumnie zespoły monitorujące umieszczono Uczelnianą komisję ds. jakości
kształcenia;
- w pkt 3.1. w kolumnie kryteria i wskaźniki oceny zmieniono KRK na PRK, w
kolumnie częstotliwość badania wpisano co najmniej na rok;
- w pkt. 3,2, w kolumnie kryteria i wskaźniki oceny usunięto poprzednie zapisy
i umieszczono nowe dotyczące zgodności programu z PRK, uchwałami,
zarządzeniami, pokryciem efektów PRK przez efekty kierunkowe oraz pokrycie
efektów kształcenia kierunkowego przez efekty przedmiotowe, liczbą godzin
kontaktowych, doborem metod, form kształcenia, form zajęć, użytecznością
przedmiotu w realizacji zakładanych celów, weryfikacją przyjętych kryteriów
oceny, kolejnością przedmiotów i powiązaniami treści z efektami; w kolumnie
częstotliwość badania wpisano co najmniej raz na rok,
- w pkt. 3.3 – bez zmian.

Opracowała :

mgr Anita Matyjaszczyk

Przewodniczący UKds.JK ZUT w Szczecinie

dr inż. Piotr Piela

