UCHWAŁA NR 59
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mając na uwadze
potrzebę doskonalenia jakości kształcenia i dostosowania Uczelni do zmian w europejskim
szkolnictwie wyższym stosownie do wymogów Procesu Bolońskiego wykonując postanowienia § 3
ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu
tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz
makrokierunki postanawia, co następuje:
§ 1.
Wprowadzić w Uczelni Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, mający na celu
realizację postanowień Procesu Bolońskiego, w tym wytycznych zawartych w Standardach
i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego.
§ 2.
Sformułować i konsekwentnie prowadzić jasną politykę Uczelni dla zapewniania jakości
kształcenia oraz opracować strategię i procedury, które powinny być powszechnie dostępne.
Polityka jakości kształcenia powinna odzwierciedlać ideę zawartą w misji Uczelni, a w efekcie
podnieść prestiż Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
§ 3.
Zatwierdzić Schemat Organizacyjny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
przedstawiony w załączniku nr 1.
§ 4.
Zatwierdzić główne cele wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Uczelni, którymi są:
1)
2)
3)
4)

opracowanie mechanizmów stałego zarządzania, monitorowania i doskonalenia systemu,
opracowanie przejrzystych procedur zapewniania jakości kształcenia,
podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
opracowanie skutecznego systemu informowania społeczeństwa i władz lokalnych o jakości
kształcenia i poziomie absolwentów,
5) zapewnienie studentom możliwości uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom
rynku pracy,
6) przygotowanie absolwentów do bycia aktywnym członkiem demokratycznego społeczeństwa.
§ 5.
Zatwierdzić obszary działania systemu, obejmujące:
1)
2)
3)
4)
5)
1
2

1

monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia,
ocenę i analizę procesu kształcenia,
ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
ocenę warunków socjalnych oferowanych studentom,
ocenę dostępności informacji na temat realizacji kształcenia,
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6) ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
7) 3analizę opinii studentów, doktorantów, monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz
opinii pracodawców o absolwentach.
§ 6.
W celu realizacji zadań i celów zawartych w § 4 i 5 niniejszej uchwały przewidzianych dla wewnętrznego
systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie uczelni rektor powołuje pełnomocnika rektora ds.
jakości kształcenia i uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia, a na poziomie wydziałów dziekan
powołuje pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia, pełnomocnika dziekana ds. ankietyzacji zajęć
dydaktycznych i wydziałową komisję ds. jakości kształcenia.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 59 Senatu ZUT
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Schemat Organizacyjny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
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