Protokół z posiedzenia
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
z dnia 13 stycznia 2020
Temat posiedzenia :
Prezentacja Prorektor ds. kształcenia na temat zmian w systemie jakości kształcenia
Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy.
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich przybyłych członków w nowym roku
kalendarzowym i oddał głos Prorektor ds. kształcenia w celu przedstawienia zmian w koncepcji
wewnętrznego systemu zapewniania jakości.
Pani Rektor zapowiedziała konieczność modyfikacji zarządzenia w sprawie WSZJK w kwestii
zmian obszarów badania jakości kształcenia, które powinny sprowadzić się do przyporządkowania
każdego z obszarów do danego kryterium akredytacyjnego. Po analizie kryteriów akredytacyjnych
Pani Rektor uznała, za zasadne wyłączenie kryteriów K1 oraz K10 z przyporządkowania obszarom
jakościowym. K1 dotyczący programów kształcenia będzie weryfikowany przez senacką komisję ds.
dydaktyki oraz radę kształcenia. K10 dotyczący polityki jakości oraz przeglądu i doskonalenia
programu studiów będzie weryfikowany na poziomie uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości,
rady ds. kształcenia oraz senackiej komisji ds. dydaktyki.
Pani Rektor odniosła się też do analizy wniosków po wizytacji PKA i zaleceń przedstawionych
dla akredytowanych kierunków: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, inżynieria
materiałowa, oceanotechnika oraz transport.
Podstawowym zarzutem sformułowanym przez PKA pod adresem wewnętrznego systemu
zapewniania jakości, jest brak dowodów na usprawnianie systemu w oparciu o wnioski płynące ze
sprawozdań z realizacji efektów uczenia oraz ankietyzacji. PKA nie jest zainteresowana
biurokratyczną stroną systemu w postaci przeglądu procedur, tylko skupia się na zestawieniu
konkretnych działań naprawczych sprowadzających się do opisu jasno sformułowanego zadania,
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jego wprowadzenie wraz z określeniem terminu wykonania.
Pani Rektor uprzedziła pełnomocników dziekanów ds. jakości kształcenia, że wobec tej istotnej
zmiany wymagań będzie również konieczna zmiana w sporządzaniu sprawozdań wydziałowych, z
koncepcji statystycznej do wnikliwej analizy prowadzącej w konsekwencji do wyciągania wniosków.
Żeby jednak taka analiza była możliwe niezbędne jest zebranie danych z kilku lat w celu uzyskania
materiału porównawczego.
Pani Rektor poinformowała również, że przeprowadzony zostanie audyt wewnętrzny w celu
ustalenia czy wydziały, które prowadzą wymienione wcześniej kierunki, a mianowicie Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Wydział

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa zastosowały się do zaleceń PKA sformułowanych we wnioskach
pokontrolnych. Zalecenia PKA należy wykonać bezwzględnie, ale z wyłączeniem kierunku gospodarka
przestrzenna, który zostanie zniesiony. Korzystając z obecności w składzie UKdsJK doktora szkoły
doktorskiej prof. Rafała Rakoczego, Pani Rektor poinformowała, że szkoła doktorska będzie
traktowana jak kolejny wydział i otrzymywała wszystkie materiały na takiej samej zasadzie.
Pani Rektor wspomniała też o zastrzeżeniach pojawiających się w jednym z raportów PKA
odnośnie zbyt szczegółowego zdaniem oceniającego go eksperta szablonu sylabusa. Pani Rektor
wyraziła odmiennej zdanie w tej kwestii, ponieważ jej zdaniem szczegółowe przygotowanie kart
przedmiotu przekłada się na lepszą informację, która trafia do studentów wnikliwie weryfikujących
treści zawarte w sylabusie. Pani Rektor zastanawiała się również nad zbieraniem informacji na temat
samych sylabusów, ale nie w postaci ogólnouczelnianej ankiety, bo studenci mogliby się poczuć
przytłoczeni dodatkowym kwestionariuszem, ale postaci krótkiej ankiety przeprowadzonej przez
nauczyciela odpowiedzialnego za danych przedmiot i przeprowadzonej na koniec zajęć. Z
przeprowadzanych na danym kierunku ankiet można być wyciągnąć niezmiernie przydatne z punktu
widzenia doskonalenia programu kształcenia informacje na temat ewentualnej powtarzalności treści
czy właściwej kolejności przedmiotów.
Dr Piela powiedział, że zasadnym byłoby rozważanie opracowanie i wprowadzenia
ogólnouczelnianego szablonu, który pomógłby wydziałom czekającym na akredytację przygotować
raport samooceny.
Odnośnie zmian w programach studiów Pani Rektor zapowiedziała zmianę wynikającą ze
zmodyfikowanej procedury okresowego przeglądu programu studiów, a mianowicie, że w systemie
Sylabus PRK programy studiów wraz z sylabusami będą teraz kopiowane na nowy rok akademicki
automatycznie, a wszelkie zmiany będą się odbywać tylko po uprzednim zawnioskowaniu i
uzasadnieniu ich konieczności. Brak wniosku o zmianę będzie podstawą do przyjęcia, że dany
program studiów w następnym roku akademickim nie ulega zmianie. Ponadto tak jak w poprzednich
latach transfer programów studiów z Sylabusa PRK do Uczelni Xp będzie miał miejsce 1 lipca.
Po wystąpieniu Pani Rektor komisja uzgodniła, że ankieta dla studentów powinna być
dostępna w systemie zdecydowanie dłużej, niż jest do tej pory. Ma to być jedno z działań na rzecz
poprawy frekwencji.
Przewodniczący dr Piela zapowiedział też przedłużenie terminu składania sprawozdań z
funkcjonowania systemu zapewniania jakości na wydziałach do końca lutego br.
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