
 
ZARZĄDZENIE Nr 63/2012 

 
Rektora Politechniki Koszalińskiej  

z dnia 24 września 2012 r. 
 

w sprawie określenia zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia  
oraz Wydziałowych / Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia  

w Politechnice Koszalińskiej 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (j.t. Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz zgodnie Uchwałą Senatu Politechniki 
Koszalińskiej nr 7/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice 
Koszalińskiej Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zarządza się, co 
następuje. 
 

§1 
1. Ustala się skład Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia: 

1) Prorektor ds. Kształcenia jako przewodniczący, 
2) Uczelniany Koordynator Krajowych Ram Kwalifikacji, 
3) Prodziekani/Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia wszystkich jednostek naukowo-

dydaktycznych Uczelni, 
4) doktorant, wskazany przez Samorząd Doktorantów Politechniki Koszalińskiej, 
5) student, wskazany przez Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej. 

 
2. Kadencja Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia odpowiada kadencji organów Uczelni. 
 

§ 2 
1. Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy: 

1) opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej; 
2) określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia, w tym opracowanie 

zasad dotyczących: 
a) zatwierdzania, monitorowania oraz okresowego przeglądu programów kształcenia; 
b) oceny osiąganych przez studentów i doktorantów efektów kształcenia; 
c) badania opinii studentów, doktorantów i absolwentów w zakresie jakości 

kształcenia; 
d) zapewnienia jakości kadry dydaktycznej; 
e) monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów nauki oraz środków 

wsparcia dla studentów i doktorantów; 
f) wykorzystania i doskonalenia systemów informacyjnych; 
g) publikowania wyników ewaluacji. 

3) opracowanie dokumentacji Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 
4) monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach Jednolitego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym stałe monitorowanie i analiza jakości 
kształcenia w Jednostkach Uczelni; 

5) analizowanie raportów samooceny Wydziałów/Instytutów Uczelni; 



6) przedstawienie Senatowi Politechniki Koszalińskiej ewaluacji efektów funkcjonowania 
Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

7) przedstawienie Rektorowi propozycji działań nakierowanych na poprawę jakości 
kształcenia w Uczelni; 

8) doskonalenie Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
 
2. Obsługę administracyjno-biurową Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zapewnia 
Dział Kształcenia. 

§3 
1.W skład Wydziałowego/Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą co 
najmniej: 

1) Prodziekan/Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia jako przewodniczący, 
2) przedstawiciele Rad Programowych Kierunków Kształcenia realizowanych  

w jednostce - w wymiarze jednego pracownika samodzielnego oraz jednego 
pracownika z grupy pozostałych nauczycieli akademickich - reprezentujących dany 
kierunek kształcenia, 

3) przedstawiciele studentów wskazani przez Samorząd Studencki Jednostki –  
w wymiarze jednego studenta reprezentującego dany kierunek. 

2. Członków Wydziałowego/Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia powołuje 
Dziekan/Dyrektor Instytutu na okres kadencji organów Wydziału/Instytutu. 

 
§4 

Do zadań Wydziałowych/Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia należy: 
1) wdrażanie procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia 

przyjętych w Uczelni w ramach Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia;  

2) opracowanie strategii kształcenia w Jednostce; 
3) weryfikacja efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w Jednostce; 
4) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia; 
5) doskonalenie programów kształcenia na prowadzonych w Jednostce kierunkach 

studiów; 
6) przeprowadzanie i analiza wyników badań ankietowych; 
7) analiza wniosków z monitorowania kariery absolwentów; 
8) przedstawianie Radzie Wydziału/Instytutu corocznych sprawozdań z efektów 

działania systemu zarządzania jakością kształcenia w Jednostce; 
9) przedstawianie Dziekanowi/Dyrektorowi propozycji działań mających na celu 

podnoszenie jakości kształcenia w Jednostce. 
 

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 


