
ZARZĄDZENIE NR 90 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016–2020  

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jedn. Dz. U. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 

r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, z późn. zm., zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. 

1. Powołuje się Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016–2020, w składzie: 

przewodniczący – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia 

dr inż. Piotr Piela (WI) 
1dyrektor Szkoły Doktorskiej – prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy 

członkowie – pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia: 

dr inż. Piotr Popiel (WBiA) 

dr hab. inż. Alicja Dratwa-Chałupnik (WBiHZ) 

dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. nadzw. (WE) 
2dr Monika Śpiewak-Szyjka (WEkon) 

dr Joanna Banaś (WI) 

dr inż. Tomasz Kujawa (WIMiM) 
3dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT (WNoŻiR) 
4prof. dr hab. inż. Beata Tryba (WTiICH 

dr hab. Mariola Wróbel (WKŚiR) 

dr inż. Arkadiusz Zmuda (WTMiT) 

przedstawiciel samorządu doktorantów  

mgr inż. Jacek Klimaszewski (WI) 

przedstawicielka samorządu studentów 
5 Emilia Hubka (WNoŻiR) 

2. Obowiązki sekretarza komisji pełni pracownik Sekcji ds. Standardów i Jakości Kształcenia Działu 

Kształcenia. 

§ 2. 

Komisja działa do dnia 30 września 2020 r. 

§ 3. 

Traci moc zarządzenie nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi: 

zarządzeniem nr 19 z dnia 3 kwietnia 2013 r., zarządzeniem nr 19 z dnia 29 maja 2014 r., 

zarządzeniem nr 45 z dnia 22 października 2014 r., zarządzeniem nr 1 z dnia 12 stycznia 2015 r., 

zarządzeniem nr 20 z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr 64 z dnia 13 października 2015 r., 

zarządzeniem nr 28 z dnia 11 maja 2016 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. 

                                                 
1 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 88 Rektora ZUT z dnia 25.10.2019 r. 
2 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 48 Rektora ZUT z dnia 23.06.2017 r. 
3 zmiana wprowadzona zarządzeniem r 116 Rektora ZUT z dnia 3.12.2019 r. 
4 zmiana wprowadzona zarządzeniem r 116 Rektora ZUT z dnia 3.12.2019 r. 
5 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 111 Rektora ZUT z dnia 21.11.2018 r. 


