
ZARZĄDZENIE NR 124 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 17 sierpnia 2009 r. 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  
na rok akademicki 2009/2010 

Na podstawie art. 66  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U.  
Nr 164, poz. 1365, ze zm.) oraz uchwały Nr 59 senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Powołuje się Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2009/2010  
w następującym składzie: 

Przewodnicząca  
dr hab. BoŜena Chuda-Mickiewicz, prof. nadzw. 

Członkowie - pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia: 
1dr inŜ. Annę Szczepaniak-Kreft  (WBiHA) 
dr hab. Wilhelm Grzesiak, prof. nadzw. (WBiHZ) 
dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk  (WEk) 
dr hab. inŜ. Roman Kaszyński prof. nadzw.  (WE) 
dr inŜ. Krzysztof Małecki  (WI) 
dr inŜ. Małgorzata Garbiak  (WIMiM) 
prof. dr hab. inŜ. Teresa Wojcieszczuk  (WKŚiR) 
dr hab. inŜ. Agnieszka Tórz  (WNośiR) 
dr inŜ. Anna Wiktorowska-Jasik  (WTM) 
dr inŜ. Małgorzata Dzięcioł  (WTiICh) 

 
2. Obowiązki sekretarza komisji pełni mgr inŜ. Justyna śuk-Błaszyk - Sekcja ds. Standardów  

i Jakości Kształcenia. 

 

§ 2. 

Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia naleŜy w szczególności: 

1) opracowanie polityki i procedur zapewniania jakości kształcenia w Uczelni, w tym zasad 
dotyczących: monitorowania oraz okresowych przeglądów programów studiów i ich 
efektów, oceniania studentów i doktorantów, zapewniania jakości kadry dydaktycznej, 
oceny dostępnych zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów, gromadzenia, 
analizowania, wykorzystywania i publikowania informacji na temat kształcenia w ZUT; 

2) opracowywanie skutecznej metody pomiaru jakości kształcenia oraz inicjowanie badań  
z zakresu jakości kształcenia; 

3) nadzorowanie procesu wdraŜania postanowień Procesu bolońskiego (w szczególności 
zapewniać wysoką jakość kształcenia; wspierać studentów i nauczyciela akademickich); 

4) analizowanie raportów samooceny z poszczególnych jednostek dydaktycznych pod katem 
jakości kształcenia; 
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5) analizowanie rezultatów ogólnoakademickich badań ankietowych na temat warunków 
kształcenia w ZUT; 

6) nadzorowanie przebiegu procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych; 

7) opracowywanie wniosków i projektów odnoszących się do realizacji celów wdraŜania 
jakości kształcenia w ZUT na podstawie [przeprowadzanych analiz; 

8) opracowywanie raportów okresowych dla rektora dotyczących jakości kształcenia ; 

9) uczestniczenie w szkoleniach i seminariach naukowych dotyczących jakości kształcenia. 

 

§ 3. 

Zobowiązuje się dziekanów do powołania w terminie do dnia 1 października 2009 r. wydziałowych 
komisji ds. jakości kształcenia.  

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

W zastępstwie Rektora 

 
dr hab. inŜ. Witold Biedunkiewicz prof. nadzw. 

Prorektor ds. Kształcenia 

 


