
Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Uczelniana procedura ankietyzacji 
studentów (AU )

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Ocena jakości procesu dydaktycznego poprzez 
zasięgnięcie opinii studentów na temat jakości procesu 
dydaktycznego

Związek z innymi 
procedurami Uczelniana procedura przeprowadzania ankietyzacji 

studentów (AU)

4.1 Przed rozpoczęciem 
cyklu badań

Opracowanie projektu kwestionariuszy ankiet na podstawie 
opinii komisji ds. jakości kształcenia obowiązujących w całym 
cyklu badań

Sekcja ds. 
standardów i 
jakości 
kształcenia

4.2 Przed rozpoczęciem 
cyklu badań Zatwierdzenie kwestionariuszy ankiet Rektor

4.3
Przed posiedzeniem 

Rady Wydziału w 
listopadzie

Opracowanie planu ankietyzacji studentów

Wydziałowa 
komisja ds. 

jakości 
kształcenia, 

dziekan
4.4 do 30 listopada Zatwierdzenie planu ankietyzacji Rada Wydziału

4.5 Nie później niż 14 dni 
od zatwierdzenia Przekazanie planu ankietyzacji prorektorowi ds. kształcenia

Wydziałowa 
komisja ds. 

jakości 
kształcenia, 

dziekan

4.6

do końca lutego w 
semestrze zimowym, 
do konca czerwca w 

semestrze letnim

Realizacja planu ankietyzacji

Pełnomocnik 
dziekana ds. 

ankietyzacji zajęć 
dydaktycznych

4.7

Po zakończeniu 
realizacji planu 
ankietyzacji w 

każdym semestrze

Przekazanie wraz z protokołem
zdawczo-odbiorczym w zaklejonej odpowiednio opisanej
kopercie, ostemplowanej pieczęcią wydziału, wypełnionych 
arkuszy ankiety w celu opracowania wyników do sekcji ds. 
standardów i jakości kształcenia (dane poufne)

Pełnomocnik 
dziekana ds. 

ankietyzacji zajęć 
dydaktycznych

4.8

do 30 września 
semestru letniego, do 
31 marca semestru 

zimowego

Opracowanie i przekazanie dziekanowi opracowanych 
indywidualnych wyników oceny  nauczyciela akademickiego 
wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym

Sekcja ds. 
standardów i 

jakości 
kształcenia

4.9 W ciagu 14 dni od 
otrzymania wyników Analiza wyników ankiet, składanie i rozpatrywanie odwołań

Dziekan, 
kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych, 
oceniany 

nauczyciel 
akademicki

4.10 W ciagu 14 dni od 
otrzymania wyników

Przechowywanie na wydziale, w sposób zapeniający 
poufność, oryginałów wyników oceny danego nauczyciela 
akademickiego z potwierdzeniem zapoznania się z ich treścią, 
odesłanie kopii do prorektora ds. kształcenia.

Dziekan

4.11 do 31 października Opracowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych 
badań ankietowych

Sekcja ds. 
standardów i 

jakości 
kształcenia

4.12 Zatwierdzenie sprawozdania

Pełnomocnik 
rektora ds. 

jakości 
kształcenia

Lp.
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4.13 Przekazanie sprawozdania wydziałowej komisji oceniającej Dziekan

4.14 Analiza i opracowanie planu doskonalenia jakości kształcenia

Uczelniana 
komisja ds. 
jakosci 
kształcenia

Dane i 
dokumenty 
wejściowe

Plan ankietyzacji przygotowany zgodnie z załcznikiem 
nr 3 - QA-1.1/02/12 zarządzenia nr 5 Rektora ZUT w 
Szczecinie z dnia 18.01.2012;                      
kwestionariusz ankiety  studenta - załącznik nr 1 do 
zarządzenie nr 35 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 7 
maja 2010

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Opracowane wyniki przeprowadzonego badania 
ankietowego studentów w postaci zgodnej z 
załacznikiem nr 4 - QA-1.1/02/12 zarządzenia nr 5 
Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 18.01.2012

Punkty kontrolne 
procedury 4.7, 4.8, 4.12

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury
Akty prawne 
związane z 
procedurą

Zarządzenie nr 5 Rektora Zut w Szczecinie z dnia 18 
stycznia 2012; Art. 132 ustawy o szkolnictwie wyższym 

Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura opracowanie zasad 
rekrutacji na studia w roku 
kalendarzowym poprzedzającym 
rok akad., na  który odbywa się 
rekrutacja  (OE1)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Rekrutacja na studia

Związek z innymi 
procedurami

Badanie i monitorowanie oczekiwań na usługę 
edukacyjną. Planowanie strategii, projektowanie 
nowych kierunków, form i rodzajów studiów. Przyjęcie 
na studia studenta: z przeniesienia, rekrutacji lub na 
drugi kierunek studiów (RS1). Rekrutacja (rejstracja i 
kwalifikacja) na studia w danym roku akad. (RS2). 
Przyjęcie na studia ocokrajowca (RS3)

4.1

raz na trzy lata i nie 
później niż do 15 
kwietnia w roku 
kalendarzowym 
poprzedzajacym rok 
akad., na którym 
odbędzie się 
rekrutacja

Podjęcie uchwał przez radę wydziału w sprawach listy 
olimpiad, których laureaci i finaliści szczebla centralnego będą 
przyjmowani na studiach w ramach obowiązującego limitu 
przyjęć i ich zgłoszenie do Działu ds. Studenckich

Dziekan, 
Dziekanat

4.2

nie później niż do 
15kwietn ia w roku 
kalendarzowym 
poprzedzajacym rok 
akad., na którym 
odbędzie się 
rekrutacja

Zgłoszenie do Działu ds. Studenckich zmian do dotychczas 
realizowanych zasad rekrutacji celem ich uwzględnienia w 
przyszłych rekrutacjach

członkowie 
Uczelnianej i 

Wydziałowych 
Komisji 

Rekrutacyjnych, 
dziekanaty, 

jednostki 
organizacujne 

uczelni

4.3

nie później niż do 15 
kwietnia w roku 
kalendarzowym 
poprzedzajacym rok 
akad., na który 
odbędzie się 
rekrutacja

Podjęcie uchwał przez radę wydziału w sprawach 
wprowadzenia nowych kierunków studiów, studiów 
międzykierunkowych, makrokierunków, nowych specjalności w 
wyzanczonym terminie i ich zgłoszenie do Działu ds. 
Studenckich

Dziekan, 
Dziekanat

4.4

nie później niż do 15 
kwietnia w roku 
kalendarzowym 
poprzedzajacym rok 
akad., którego 
zmiany dotyczą

Opracowanie zasad rekrutacji Dział ds. 
Studenckich

4.5

nie później niż 14 dni 
przed posiedzeniem 
Senatu ZUT, ale nie 
p óżn iej niż w maju

Przygotowanie projektu uchwały Senatu ZUT w sprawie zasad 
rekrutacji na rok akad. Rozpoczynający się w następnym roku 
kalendarzowym

Dział ds. 
Studenckich

4.6

nie później niż 7 dni 
przed ostatnim 
posiedzeniem Senatu 
ZUT, odbywającym 
się w miesiącu maju

Zaopiniowanie projektu uchwały przez Senacką Komisję 
Dydaktyczną

Senacka Komisja 
Dydaktyczna

Lp.

1

2

3

4 Przebieg procedury



4.7

nie później niż do 31 
maja w roku 
kalendarzowym, 
poprzedzającym rok 
akad., na którym 
odbędzie się 
rekrutacja

Podjęcie uchwały przez Senat ZUT i zatwierdzenie zasad 
rekrutacji  

Rektor, Senat 
ZUT

4.8

nie później niż do 31 
maja w roku 
kalendarzowym, 
poprzedzającym rok 
akad., na którym 
odbędzie się 
rekrutacja

Przesłanie informacji o zasadach rekrutacji do MNiSW w 
obowiązujacej formie. KONIEC PROCEDURY

Kancelaria 
Rektora

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów, 
makrokierunków, studiów międzykierunkowych, 
specjalności, form i rodzajów studiów (uchwały senatu, 
decyzje MNiSW), wykaz olimpiad organizaowanych w 
Polsce. 

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Uchwały Senatu ZUT

Punkty kontrolne 
procedury punkty od 4.5 do 4.8 

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

terminowość

Akty prawne 
związane z 
procedurą

ustawa o szkolnictwie wyższym

Uwagi

9

10

5

6

7

8



Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Opracowanie terminarza i limitów 
przyjęć w  rekrutacji na następny 
rok akad. (OE2)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Rekrutacja na studia

Związek z innymi 
procedurami

Badanie i monitorowanie oczekiwań na usługę 
edukacyjną; Opracowanie zasad rekrutacji na studia w 
roku kalendarzowym poprzedzającym rok akad., na  
który bedzie się odbywała rekrutacja  (OE1); Przyjęcie 
na studia studenta: z przeniesienia, rekrutacji lub na 
drugi kierunek studiów (RS1). Rekrutacja (rejstracja i 
kwalifikacja) na studia w danym roku aakad. (RS2). 

4.1

nie później niż do 
końca lutego w 
poprzednim roku 
akad., na który 
odbędzie się 
rekrutacja

Podjęcie uchwał przez radę wydziału w sprawach 
planowanych limitów przyjęć (lub ich korekty) na kierunki, 
formy oraz rodzaje studiów i  zgłoszenie uchwał do Działu ds. 
Studenckich. 

Dziekan, 
Dziekanat

4.2

nie później niż 14 dni 
przed posiedzeniem 
Senatu ZUT, ale nie 
póżniej niż w marcu

Przygotowanie projektów uchwał Senatu ZUT w sprawie 
limitów przyjęć (lub korekty) oraz terminarza rekrutacji na 
następny rok akad.

Dział ds. 
Studenckich

4.3

nie później niż 7 dni 
przed posiedzeniem 
Senatu ZUT, ale nie 
póżniej niż w marcu

Zaopiniowanie projektów uchwał przez Senacką Komisję 
Dydaktyczną

Senacka Komisja 
Dydaktyczna

4.4

nie później niż do 31 
marca w roku akad., 
poprzedzającym rok 
akad., na którym 
odbędzie się 
rekrutacja 

Podjęcie uchwał w sprawie limitów przyjęć (lub ich korekty) 
oraz terminarza w rekrutacji na następny rok akad. przez 
Senat ZUT 

Rektor, Senat 
ZUT

4.5

nie później niż do 31 
marca w roku akad., 
poprzedzającym rok 
akad., na którym 
odbędzie się 
rekrutacja

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sprawie 
limitów przyjęć i terminarza rekrutacji na poszczególne 
kierunki i formy studiów, na następny rok akad.  

Dział ds. 
Studenckich

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Zasady rekrutacji na następny rok akad. w przypadku 
ustalenia limitów przyjęć - Uchwała Senatu

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Uchwały Senatu ZUT w sprawie limitów przyjęć oraz 
terminarza rekrutacji na następny rok akad.; 

Punkty kontrolne 
procedury punkty od 4.2 do 4.5

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

terminowość

Lp.
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Akty prawne 
związane z 
procedurą

ustawa o szkolnictwie wyższym; uchwała Senatu ZUT w 
sprawie rekrutacji zatwierdzona w poprzednim roku 
akad. na rekrutację w następnym rok akad.; 
rozporządzenie MNiSW w sprawie trybu podejmowania 
decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów 
stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej 
liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących

Uwagi10

9



Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przygotowania oferty 
edukacyjnej na jeden semestr 
studiów w ramach wymiany 
zagranicznej   (OE3)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Przygotowanie oferty edukacyjnej uczelni dla 
obcokrajowców

Związek z innymi 
procedurami

Rynek edukacyjny -  Badanie i monitorowanie 
oczekiwań na usługę edukacyjną;                                                                      
Planowanie strategii, projektowanie nowych kierunków, 
form i rodzajów studiów; Przyjęcie na jeden semestr 
studiów w ramach wymiany krajowej i zagranicznej 
(RS4)

4.1 nie później niż do 15 
lutego 

Zainicjowanie na wydziałach czynności związane z 
opracowaniem oferty kształcenia w językach obcych

Dział Kształcenia 
oraz Dziekanat

4.2 nie później niż do 15 
marca

Opracowanie oferty edukacyjnej oraz sylabusów przedmiotów 
w ofercie

Kierownictwo 
jednostek 
dydaktycznych 
uczelni oraz 
zatrudnieni w 
nich nauczyciele 

4.3

do końca marca dla 
następnego roku 
akad., w którym 
może być 
realizowana oferta 
edukacyjna

Zebranie, uporządkowanie i zweryfikowanie przygotowanej 
oferty przedmiotowej wydziału oraz przesłanie opracowanej 
oferty do Działu Kształcenia - Sekcja ds. Współpracy z 
Zagranicą

Prodziekan ds. 
Kształcenia z 
Sekcją 
Dydaktyczną 
Dziekanatu 
WIZUT

4.4 1 miesiąc po 4.3 Opracowanie informatora z ofertą edukacyjną  o kursach 
realizowanych w ZUT w języku obcym Dział Kształcenia

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

zapotrzebowania otoczenia rynku edukacyjnego

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Oferta edukacyjna ZUT dla obcokrajowców

Punkty kontrolne 
procedury Punkty od 4.2 do 4.4 

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba obcokrajowców korzystających z oferty

Akty prawne 
związane z 
procedurą

wytyczne MNiSW, programy studiów

Uwagi
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura obsługi studenta 
studiującego w trybie 
indywidualnym (OS1)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Obsługa administracyjna studenta o niestandarowym 
planie studiów lub/i niestandardowej organizacji toku 
studiów

Związek z innymi 
procedurami

Procedura przygotowania indywidualnej organizacji 
studiów (PK6). Realizacja kształcenia na semestrze 
studiów - usługa edukacyjna (RK)

4.1

Przed rozpoczęciem 
kształcenia, 
najpóźniej w dniu 
zakończenia 
procedury PK6

Wystawienie dokumentu (dla studenta) 
potwierdzającego indywidualną organizację toku 
studiów - może być potrzebny przy ustalaniu z 
nauczycielami akademickimi szczegółów 
uczestnictwa w zajęciach 

Prodziekan

4.2
W terminie jak dla 
studiów na zasadach 
ogólnych

Przygotowanie  indywidualnej karty zaliczeń Dziekanat

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Decyzja prodziekana o studiowaniu w trybie 
indywidualnym (indywidualny program, indywidualna 
organizacja toku studiów)

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Dokumentacja wydawana studentowi z potwierdzeniem 
indywidualnej organizacji toku studiów. Specyficzna 
karta zaliczeń.

Punkty kontrolne 
procedury Punkt 4.2 - Przygotowanie  indywidualnej karty zaliczeń

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

terminowość otrzymania indywidualnej karty zaliczeń

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT: §13

Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura obsługi praktyk 
programowych (OS2)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Przygotowanie procesów edukacyjnych na dany rok 
akad.

Związek z innymi 
procedurami

4.1

nie póżniej niż do 
końca marca gdy 
praktyki odbywają się 
w okresie wakacji po 
semestrze letnim lub 
w semestrze 
poprzedzającym 
praktykę

Powołanie pełnomocnika dziekana ds. praktyk programowych 
w trybie zgodnym z podstawą prawną Dziekan

4.2 dwa tygodnie po 4.1
Opracowanie planu (harmonogramu) realizacji praktyki 
programowej na danym roku akademicki  oraz wstępnej oferty 
praktyk

Wydziałowy 
Pełnomocnik 
Dziekana ds. 
praktyk 
programowych

4.3

nie póżniej niż do 
końca kwietnia gdy 
praktyki odbywają się 
w okresie wakacji po 
semestrze letnim lub 
w semestrze 
poprzedzającym 
praktykę

Ogłoszenie studentom planu realizacji praktyki na danym roku 
akademicki wraz z określeniem regulaminu, zasad zaliczania i 
odbywania praktyki w terminie zgodnym z podstawą prawną

Wydziałowy 
Pełnomocnik 
Dziekana ds. 
praktyk 
programowych

4.4 po 4.3.
Gdy student ubiega się o zwolnienie z praktyki zawodowej 
wystawienie decyzji o zaliczeniu praktyki zgodnie z zasadami i 
wydziałowym programem praktyk - KONIEC PROCEDURY

Wydziałowy 
Pełnomocnik 
Dziekana ds. 
praktyk 
programowych, 
Dziekan w 
przypadku 
odwołania 
studenta

4.5

do końca semestru 
letniego lub do końca 
semestru 
poprzedzającego 
praktykę

Wybór miejsca i sposób realizacji praktyki

student wraz z 
Wydziałowym 
Pełnomocnikiem 
Dziekana ds. 
praktyk 
programowych

4.6

do końca semestru 
letniego lub do końca 
semestru 
poprzedzającego 
praktykę

Weryfikacja miejsca i sposobu realizacji praktyki, podpisanie 
umowy o realizację praktyki i wystawienie skierowania na 
praktykę

Wydziałowy 
Pełnomocnik 
Dziekana ds. 
praktyk 
programowych

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Plany studiów  i programy kształcenia

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Plan praktyk

Punkty kontrolne 
procedury 4.1 oraz 4.67

5

6
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Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT, ustawa o szkolnictwie 
wyższym, Zarządzanie Rektora w sprawie organizacji 
praktyk programowych, uchwały Rady Wydziału ws. 
Ramowego Programu Praktyki Zawodowej oraz ws. 
Zwalniania z praktyki

Uwagi
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura obsługi studenta w 
programach edukacyjnych   (OS3)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Obsługa administracyjna studenta realizującego 
kształcenie w programach edukacyjnych (Mostech, 
Mostar, etc)

Związek z innymi 
procedurami

Procedura przyjęcie na jeden semestr studiów w 
ramach wymiany krajowej i zagranicznej (RS4); 
Realizacja kształcenia na zasadach indywidualnych 
(RK2)    Realizacja kształcenia na zasadach ogólnych 
(RK5);  Planowanie i kontrola zadań dydaktycznych w 
rok akad. (KZ), Procedura udzielania pomocy 
materialnej studentom (PM)

4.1

do 7 dni  od 
otrzymania 
dokumentacji 
studenta z Działu 
Kształcenia o 
rozpoczeciu 
programu

Wyznaczenie osoby w Dziekanacie do prowadzenia spraw 
osobowych studenta

Prodziekan w 
porozumieniu z 
Kierownikiem 
Dziekanatu 
(sekcji 
dydaktycznej 
Dziekanatu) 

4.2

max.7 dni od 
otrzymania 
dokumentacji 
studenta z Działu 
Kształcenia o 
rozpoczeciu 
programu

Założenie teczki osobowej studenta

pracownik 
dziekanatu 
odpowiedzialny 
za prowadzenie 
spraw osobowych 
studenta

4.3 max 2 tygodnie od 
4.1.

Opracowanie szczegółowego harmonogramu i sposobu 
realizacji kształcenia studenta  

Prodziekan wraz 
z Wydziałowym 
Koordynatorem 
ds. programów 
edukacyjnych (o 
ile taki 
pełnomocnik jest 
powołany przez 
Dziekana 
Wydziału) 

4.4. max.7 dni po 4.3
Poinformowanie studenta o planie, harmonogramie realizacji 
kształcenia w ramach programu edukacyjnego, wydanie 
decyzji w sprawie zasad realizacji kształcenia

Wydziałowy 
Koordynator ds. 
programów 
edukacyjnych 
(lub Prodziekan) 

4.5 Jeżeli student nie zgłasza potrzebę w zakresie 
zakwaterowania to punkt 4.7

4.6
Skierowanie studenta do Administracji Domów Studenckich 
celem zakwaterowania studenta w akademiku oraz formalne 
zakwaterowanie

Dziekanat 
Wydziału oraz 
Administracji 
Domów 
Studenckich 

4.7 Jeżeli w programie edukacyjnym studentowi nie przysługuje 
świadczenie stypendialne to KONIEC PROCEDURY

4.8

 W terminie 
regulaminowym 
zgodnym z 
regulaminem 
przyznawaia pomocy 
materialnej 
studentom

Złożenie wniosku stypendialnego student

Lp.
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4.9 W regulaminowym 
terminie po 4.8

Rozpatrzenie wniosku stypendialnego i wydanie decyzji 
(Procedura udzielania pomocy materialnej studentom)

Wydziałowa 
Komisja 
Stypendialna, 
Prodziekan

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Decyzji o zakwalifikowaniu studenta do  programu 
edukacyjnego wraz z dokumentacją studenta, wniosek 
stypendialny studenta, podanie o zakwaterowanie 

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Harmonogram realizacji kształcenia w ramach programu 
edukacyjnego, decyzja w sprawie zasad realizacji 
kształcenia, decyzji o zakwalifikowaniu studenta, 
decyzja stypendialna

Punkty kontrolne 
procedury

Punkt 4.4,  oraz w przedmiotowych przypadkach 4.6 i  
4.9

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Stopień satysfakcji studenta oraz liczba kwalifikacji 
studentów  do programu

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Reulamin przyznawania pomocy materialnej studentom, 
regulamin studiów, ustawa o szkolnictwie wyższym, 
regulamin programu edukacyjnego, 

Uwagi

8
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura rejstracji studenta na 
semestrze studiów (OS4)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

dotyczy wszystkich studentów podejmujących usługę 
edukacyjną i jest częścią tej usługi

Związek z innymi 
procedurami

Przyjęcie na studia studenta: z przeniesienia, 
reaktywacji  lub na II kierunek studiów (RS1)                                                                           
Rekrutacja (rejstracja i kwalifikacja) na studia w danym 
roku akad. (RS2)                                                                                                        
Przyjęcie na studia obcokrajowca (RS3)                                                                                                                                                     
Przyjęcie na jeden semestr studiów w ramach wymiany 
krajowej i zagranicznej (RS4)                                                                                       
Rozliczenie procesu kształcenia w semestrze (ZK1)                                                                                                                          
Realizacja kształcenia na zasadach indywidualnych 
(RK2)    Realizacja kształcenia na zasadach ogólnych 
(RK5)                                      

4.1

Przed rozpoczęciem 
semestru studiów w 
wyznaczonym 
zarządzeniem 
Rektora terminie

Jeżeli student jest przyjęty na pierwszy semestr studiów 
to rejstracja studenta i KONIEC PROCEDURY

4.2

Przed rozpoczęciem 
kolejnego semestru 
studiów w 
wyznaczonym 
zarządzeniem 
Rektora terminie

Weryfikacja ocen studenta na podstawie protokółów 
zaliczeń i egzaminów, indeksu studenta oraz kart 
zaliczeń; zestawienie braków studenta z 
dotychczasowego toku studiów

Dziekanat

4.3

Przed rozpoczęciem 
kolejnego semestru 
studiów w 
wyznaczonym 
zarządzeniem 
Rektora terminie

Analiza zestawienia osiągnięć studenta i podejęcie 
decyzji 

Dziekan 
(Prodziekan)

4.4

Przed rozpoczęciem 
kolejnego semestru 
studiów w 
wyznaczonym 
zarządzeniem 
Rektora terminie

Jeżeli decyzja z punktu 4.3. jest pozytywna to następuje 
rejstarcja studenta w systemie informatycznym 
STUDENT na kolejny semestr studiów i KONIEC 
PROCEDURY

Pracownik 
Dziekanatu 
odpowiedzialny 
za prowadzenie 
akt osobowych 
studenta

4.5

Przed rozpoczęciem 
kolejnego semestru 
studiów w 
wyznaczonym 
zarządzeniem 
Rektora terminie

Wydanie decyzji o pozosatniu studenta na ostatnio 
studiowanym semestrze oraz naliczenie opłaty za 
powtarzanie przedmiotów lub wydanie decyzji o urlopie 
dziekańskim w celu oczekiwania na ponowną rejstrację 
na semestr ostatnio studiowany przez studenta wraz z 
ewidencją urlopu w  systemie informatycznym 
STUDENT; wydanie decyzji studentowi  i KONIEC 
PROCEDURY

Prodziekan 
oraz pracownik 
Dziekanatu 
odpowiedzialny 
za prowadzenie 
akt osobowych 
studenta

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Protokóły zaliczeń i egzaminów oraz indeks studenta i 
karty zaliczeń

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Decyzja o rejstracji studenta na semestr studiów; 
decyzja o skreśleniu studenta z listy studentów; decyzja 
o urlopie dziekańskim w celu oczekiwania na powtórną 
rejstarcję na ostatnio studiowany przez studenta 
semestr studiów

2

3
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5
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Punkty kontrolne 
procedury 4.1;  4.4  oraz 4.5

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba odwołań studentów od decyzji 

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Komunikat Rektora w sprawie harmonogramu roku 
akad.

Uwagi
Procedura następuje po procedurze ZK1 po rozliczeniu 
kolejnego semestru studiów z wyjątkiem studentów 
nowo zarekrutowanych na studia

7
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura procesu dyscyplinarnego 
(PD)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Działanie w stosunku do studenta, który naruszył 
uczelniane przepisy lub dopuścił się czynów niegodnych 
studenta

Związek z innymi 
procedurami

Realizacja kształcenia na semestrze studiów (RK). 
Procedura rozliczenia studenta realizującego 
kształcenie w ZUT (ZK)

4.1 bezpośrednio po 
czynie studenta

Powiadomienie Rektora o naruszeniu przez studenta  
przepisów obowiązujących w Uczelni

Dziekan w 
porozumieniu z 
Prodziekanem

4.2

1 tydzień od dnia 
otrzymania 
powiadomienia (w 
dowolnej formie) o 
sprawie

Zlecenie postępowania wyjaśniającego rzecznikowi 
dyscyplinarnemu Rektor

4.3 2 tygodnie 
od  pktu 4.2

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego 
zakończonego postanowieniem lub wnioskiem

Rzecznik 
dyscyplinarny

4.4 1 tydzień 
od pktu 4.3

Jeśli działanie z punktu 4.3 zakończone jest 
postanowiniem o umorzeniu postępowania lub 
wnioskiem o wymierzeniu kary upomnienia lub 
wnioskiem o przekazaniu sprawy do sądu 
koleżeńskiego - odpowiednia decyzja rektora. KONIEC 
PROCEDURY

Rektor

4.5 4 tygodnie 
od pktu 4.3

Jeśli działania z punktu 4.3 nie prowadzą do punktu 4.4 - 
działania wyjaśniające i orzeczenie komisji 
dyscyplinarnej oraz niezwłoczne przekazanie jej 
studentowi w formie pisemnej

Komisja 
dyscyplinarna

4.6 przez 2 tygodnie 
od pktu 4.5

Oczekiwanie na odwołanie od orzeczenia komisji 
dyscyplinarnej

4.7 1 tydzień
od pktu 4.6

Jeśli nie wpłynęło odwołanie od orzeczenia komisji 
dyscyplinarnej - zarządzenie rektora o wykonaniu 
postanowienia komisji dyscyplinarnej. Jeśli odwołanie 
wpłynęło - przejście do punktu 4.9

Rektor

4.8 1 tydzień
od pktu 4.7

Wykonanie orzeczenia  dyscyplinarnego  wg 
zarządzenia rektora.  KONIEC PROCEDURY Dziekan

4.9 4 tygodnie
od pktu 4.6

Działania odwoławczej komisji dyscyplinarnej. 
Orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej łącznie 
z procedurą ewentualnego rozpatrzenia zażalenia na jej 
działanie. Orzeczenie może prowadzić albo do 
ponownego rozpatrzenia sprawy przez komisję 
dyscyplinarną (powrót do punktu 4.5), albo do 
podtrzymania decyzji komisji dyscyplinarnej (powrót do 
punktu 4.7)

Odwoławcza 
komisja 
dyscyplinarna

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Doniesienie o sprawie (dowolna forma i dowolne źródło 
doniesienia)

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Zarządzenie rektora lub decycje rektora i ew. decyzje 
dziekana

Lp.
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Punkty kontrolne 
procedury

Punkt 4.3 - efekt działania rzecznika dyscyplinarnego,
Punkt 4.7 - sprawdzenie dalszej drogi działania 
odpowiednio do wystąpienia  (lub nie) odwołania od 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Terminowość działań w poszczególnych etapach.

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT: §19; Rozp.MNiSW z 
06.12.2006 DzU 236 p. 1707

Uwagi
Szczegóły działań rzecznika dyscyplinarnego, komisji 
dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej 
określają przepisy wyżej cytowanego Rozp. MNiSW.
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Kategoria lub       
termin Zawartość Realizator lub 

odpowiedzialny

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przeprowadzania 
hospitacji (PH1)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

weryfikacja jakości procesu kształcenia

Związek z innymi 
procedurami

Realizacji kształcenia studenta na zasadach 
indywidualnych (RK2); Kształcenie w przedmiocie na 
zasadach ogólnych  (RK5);

4.1
do 30 listopada w 
bieżącym roku 
akademickim

Opracowanie planu hospitacji

Dziekan, 
Pełnomocnik 
Dziekana ds. 

Jakości 
Kształcenia

4.2
Zawiadomienie o wszczęciu procedury hospitacji kierownika 
Katedry/Zakładu, który jest zobowiązany przekazać informację 
o planowanej obserwacji zajęć nauczycielowi akademickiemu.

Dziekan

4.3

Powołanie w porozumieniu z pełnomocnikiem dziekana ds. 
jakości kształcenia zespołu hospitującego w skład, którego 
wchodzą dziekan lub prodziekan, pełnomocnik dziekana ds. 
jakości kształcenia lub członek wydziałowej komisji ds. jakości 
kształcenia, nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym 
równym lub wyższym hospitowanemu nauczycielowi 
akademickiemu. Wyznaczony skład zespołu hospitującego 
umieszcza się w planie hospitacji

Dziekan

4.4

dowolny termin zajęć 
danego semestru 
według „protokołu 
hospitacji”

Zgodnie z planem hospitacji przeprowadzenie obserwacji 
zajęć dydaktycznych w sposób niezapowiedziany

Zespół 
hospitujący

4.5 7 dni od daty 
hospitacji

Sporządzenie protokołu z hospitacji  i przekazanie go 
hospitowanemu nauczycielowi akademickiemu. 

Zespół 
hospitujący

4.6 7 dni od daty 
hospitacji

Pisemne potwierdzenie zapoznania się hospitowanego z 
protokołem. Hospitowany

4.7
7 dni od daty 
otrzymania protokołu 
z hospitacji

W przypadku, gdy hospitowany nauczyciel akademicki nie 
zgadza się z treścią protokołu może złożyć odwołanie 
bezpośrednio do prorektora ds. kształcenia.

Hospitowany

4.8 Ustalenie sposobu rozpatrywania odwołania Prorektor ds. 
Kształcenia

4.9

do końca 
października z 
poprzedniego roku 
akademickiego

Opracowanie raportu z rocznego przebiegu hospitacji.

Pełnomocnik 
Dziekana ds. 

Jakości 
Kształcenia

4.10 Zatwierdzenie raportu z rocznego przebiegu hospitacji i 
wniosków pokontrolnych Dziekan

4.11 W przypadku nie zatwierdzenia raportu z rocznego przebiegu 
hospitacji powrót do punktu 4.9 Dziekan

4.12
do końca listopada 
za poprzedni rok 
akad.

Przedstawienie raportu na posiedzeniu rady wydziału wraz z 
wnioskami i zaleceniami Komisji ds. Jakosci Kształcenia

Pełnomocnik 
Dziekana ds. 

Jakości 
Kształcenia

4.13
Zapoznanie się z  zatwierdzonym raportem z rocznego 
przebiegu hospitacji. Opracowanie wniosków i działań 
pokontrolnych. 

Prorektor ds. 
Kształcenia; 

Pełnomocnik ds. 
Jakości 

Kształcenia

Przebieg procedury
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Dane i 
dokumenty 
wejściowe

Uzyskanie przez nauczyciela akademickiego oceny 
negatywnej z przeprowadzonej ankietyzacji studenta, 
złożenie przez studenta/grupy studentów oficjalnej 
skargi na nauczyciela, decyzja dziekana o konieczności 
przeprowadzenia hospitacji zajęć 

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Protokół hospitacyjny, raport z przebiegu hospitacji w 
danym rroku akad.

Punkty kontrolne 
procedury punkty 4.5 oraz 4.9

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba przeprowadzonych hospitacji

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Zarządzenie nr 70 Rektora Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 
sierpnia 2010 roku

Uwagi
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura planowanie oraz zmiany planów 
studiów i programów kształcenia (PK1)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Badanie i monitorowanie oczekiwań na usługę edukacyjną, 
dostosowanie usług edukacyjnych do potrzeb oraz oczekiwań rynku 
pracy a także podnoszenie jakości tych usług.

Związek z innymi 
procedurami

Realizacja kształcenia na semestrze studiów. Proces przygotowania 
oferty przedmiotów obieralnych i specjalności (PK2). Proces 
przygotowania indywidualnej organizacji studiów (PK6). Proces 
układania planu zajęć na dany semestr roku akad. (PK7). Procedura 
postępowania w doskonaleniu efektów kształcenia (WEZ).

4.1

minimum: 9 miesięcy 
przed rozpoczęciem 
roku akad. na którym 
plan studiów i 
program kształcenia 
zostaną zmienione 
lub w przypadku 
nowego kierunku, 
formy albo rodzaju 
studiów 24 miesiące 
przed rozpoczęciem 
roku akad., na 
którym rozpocznie 
się kształcenie

Zainicjowanie działań związanych z opracowaniem planu studiów i programu 
kształcenia

Dziekan, 
Rada/Komisja 
Programowa, 
Rektor lub 
MNiSW

4.2 2 tygodnie od 4.1 Analiza i opracowanie założeń do przygotowania lub zmiany planu studiów i 
programu kształcenia Dziekan

4.3 2-8 tygodni od 4.2 Opracowanie planu studiów i programów kształcenia lub ich zmiany Dziekan

4.4 2 tygodnie od 4.3 Weryfikacja planu studiów i programu kształcenia 

Sekcję ds. 
Jakości w Dziale 
Kształcenia 
Kształcenia 

4.5 W przypadku negatywnej weryfikacji przejście do 4.3
Sekcję ds. 
Jakości w Dziale 
Kształcenia 

4.6

nie później niż 1 
tydzień przed 
posiedzeniem rady 
wydziału (przed 4.7)

Zaopiniowanie programu przez Radę/Komisję Programową oraz przez 
Przewodniczącego Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów

Rada/Komisja 
Programowa i 
Przewodniczący 
Sejmiku 
Wydziałowego 
Samorządu 
Studentów

4.7 Zaopiniowanie planu studiów i programu kształcenia przez radę wydziału Dziekan

Lp.
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4.8

nie póżniej niż 3 
miesiące przed 
początkiem roku 
akademickiego, na 
którym rozpocznie 
się kształcenie wg 
skorygowanego 
planu studiów i 
programów 
kształcenia a w 
przypadku planu 
studiów i  programu 
kształcenia na 
nowym kierunku, 
rodzaju lub formie 
studiów nie później 
niż 17 miesięcy przed 
początkiem roku 
akad. na którym 
rozpocznie się 
kształcenie

Podjęcie uchwały przez radę wydziału w sprawie zatwierdzenia planu (lub 
zmian) studiów i programu kształcenia 

Dziekan i rada 
wydzialu

4.9 W przypadku negatywnej uchwały przejście do 4.3 Dziekan
4.10 1 tydzień po 4.9 Przekazanie programu do Działu Kształcenia Dziekan

4.11 Gdy plan studiów i program Kształcenia nie jest nowym programem to 
KONIEC PROCEDURY Dział Kształcenia

4.12

nie później niż 1 
tydzień przed 
posiedzeniem Senatu 
ZUT 

Zaopiniowanie planu studiów i programu kształcenia przez Senacką Komisję 
Dydaktyczną

Senacka Komisja 
Dydaktyczna

4.13 Gdy plan studiów i program kształcenia jest pozytynie zaopiniowany przejście 
do 4.3

Senacka Komisja 
Dydaktyczna

4.14

nie później niż do 
końca maja i 16 
miesięcy przed 
poczatkiem roku 
akad. , w którym 
rozpocznie się 
kształcenie wg 
nowego planu 
studiów i programu 
kształcenia

Podjęcie uchwały przez Senat ZUT w sprawie uruchomienia kierunku studiów 
i programu kształcenia

Senat ZUT w 
Szczecinie

4.15 Gdy plan studiów i program kształcenia nie jest pozytynie przyjęty przejście 
do 4.3. wraz z uwagami i opinią

Senat ZUT w 
Szczecinie

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Plan studiów i program kształcenia zgodne z podstawą prawną

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Zatwierdzony plan studiów i program kształcenia i podpisany przez 
Prorektora ds. Kształcenia

Punkty kontrolne 
procedury

Punkt od 4.4 do 4.15 - kontrola postępów w opracowaniu planu i 
programu kształcenia

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

czas niezbędny do wprowadzenia planu studiów i programu 
kształcenia do procesu dydaktycznego wydziału wnioskującego

5
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Akty prawne 
związane z 
procedurą

Uchwały Senatu ZUT: (Zarządzenie nr 166 z dnia 19.11.09 r. - z późn. zm.
Zarządzenie nr 180 z dnia 9.12.09 r. oraz Zarządzenie nr 21 z dnia 29.03.10 r. w
sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów
nauczania; Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 5.04.11 r. w sprawie wprowadzenia
procedury „Tryb postępowania przy tworzeniu nowych kierunków studiów, studiów
międzykierunkowych i makrokierunków studiów” w ZUT w Szczecinie; Uchwała nr 38
Senatu ZUT z dnia 26.09.11 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT dla rad wydziałów
dotyczących planów studiów i programów kształcenia; Uchwała nr 40 Senatu ZUT z
dnia 26.09.11 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT dotyczących planów i programów
studiów podyplomowych; Uchwała nr 41 Senatu ZUT z dnia 26.09.11 r. w sprawie
wytycznych Senatu ZUT dotyczących planów i programów kursów dokształcających;
Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 15.12.11 r. w sprawie wprowadzenie
jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o
krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; Uchwała nr 60 Senatu ZUT z
dnia 19.12.11 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38 Senatu ZUT z dnia 26.09.11 r. w
sprawie wytycznych Senatu ZUT dla rad wydziałów dotyczących planów studiów i
programów kształcenia; Uchwała nr 61 Senatu ZUTz dnia 19.12.11 r. w sprawie
zmiany uchwały nr 40 Senatu ZUT z dnia 26.09.11 roku w sprawie wytycznych
Senatu ZUT dotyczących planów i programów studiów podyplomowych; Uchwała nr 2
Senatu ZUT z dnia 30.01.12 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT dla rad wydziałów
dotyczących planów i programów studiów doktoranckich; Zarządzenie nr 10 Rektora
ZUT z dnia 16.02.12 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora ZUT z dnia
15.12.11 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i
programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa
wyższego; Uchwała nr 34 Senatu ZUT z dnia 23.04.12 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 38 Senatu ZUT z dnia 26.09.11 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT dla rad
wydziałów dotyczących planów studiów i programów kształcenia; Uchwała nr 35
Senatu ZUT z dnia 23.04.12 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Senatu ZUT z dnia
30.01.12 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT dla rad wydziałów dotyczących planów
i programów studiów doktoranckich; Uchwała nr 80 Senatu ZUT z dnia 25.06.12 r. w
sprawie zmiany uchwały nr 38 Senatu ZUT z dnia 26.09.11 r. w sprawie wytycznych
Senatu ZUT dla rad wydziałów dotyczących planów studiów i programów
kształcenia), ustawa o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenie MNiSW w sprawie
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura procesu przygotowania 
oferty przedmiotów obieralnych i 
specjalności (PK2)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Dostosowanie usług edukacyjnych do potrzeb i 
oczekiwań rynku pracy oraz podnoszenie jakości tych 
usług. 

Związek z innymi 
procedurami

Badanie i monitorowanie oczekiwań na usługę 
edukacyjną.  Procedura wyboru przedmiotów 
obieralnych (PK3).  Procedura wyboru specjalności 
(PK4)

4.1

gdy wprowadzenie 
nowej specjalności to 
procedurę należy 
rozpocząć minimum 
12 miesiące przed 
rozpoczęciem roku 
akad., na którym 
rozpocznie się 
kształcenie w 
specjalności zaś gdy 
procedura dotyczy 
przedmiotów 
obieralnych to do 
końca semestru 
zimowego  w roku 
akad. 
poprzedzającym 
kształcenie.

Gdy procedura dotyczy opracowania oferty przedmiotów 
obieralnych a nie specjalności przejście do punktu 4.11. W 
przeciwnym przypadku zainicjowanie działań związanych z 
przygotowaniem oferty nowych specjaności 

Dziekan lub 
jednostki 
organizacyjne 
wydziału 
(katedry/ 
instytuty)

4.2

Opracowanie planu studiów i programu kształcenia na 
projektowanej specjaności wraz z sylabusami, sylwetką 
absolwenta specjalności oraz uzasadnieniem wniosku w 
ustalonym terminie

Dziekan

4.3 2 tygodnie od 4.2 Weryfikacja planu studiów i programu kształcenia 

Sekcję ds. 
Jakości w Dziale 
Kształcenia 
Kształcenia 

4.4 W przypadku negatywnej weryfikacji przejście do 4.2
Sekcję ds. 
Jakości w Dziale 
Kształcenia 

4.5

nie później niż 1 
tydzień przed 
posiedzeniem rady 
wydziału (przed 4.6)

Zaopiniowanie programu przez Radę/Komisję Programową 
oraz przez Przewodniczącego Sejmiku Wydziałowego 
Samorządu Studentów

Rada/Komisja 
Programowa i 
Przewodniczący 
Sejmiku 
Wydziałowego 
Samorządu 
Studentów

4.6 Zaopiniowanie planu studiów i programu kształcenia przez 
radę wydziału Dziekan

4.7

nie później niż 17 
miesięcy przed 
początkiem roku 
akad. na którym 
rozpocznie się 
kształcenie w danej 
specjalności

Podjęcie uchwały przez radę wydziału w sprawie 
zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia w nowej 
specjalności

Dziekan i rada 
wydzialu

4.8 W przypadku negatywnej uchwały przejście do 4.2 Dziekan
4.9 1 tydzień po 4.7 Przekazanie programu do Działu Kształcenia Dziekan

4.10 Gdy obowiazujący plan i program studiów zawiera pełną 
ofertę przedmiotów obieralnych to KONIEC PROCEDURY

Lp.

1

2

3

4 Przebieg procedury



4.11 Zainicjowanie działań związanych z przygotowaniem oferty 
przedmiotów obieralnych

Dziekan lub 
jednostki 
organizacyjne 
wydziału 
(katedry/instytuty
)

4.12

do końca semestru 
zimowego w roku 
akad. 
poprzedzajacym 
uruchomienie 
przedmiotów 

Opracowanie oferty przedmiotów wraz z opracowaniem 
sylabusów przedmiotowych przez nauczycieli i jednostki 
dydaktyczne odpowiedzialne za kształcenie na danym 
kierunku studiów 

Dziekan

4.13
Wstępna weryfikacja przygotowanych programów i 
przedmiotów obieralnych. W przypadku negatywnej 
weryfikacji przejście do 4.12.

Dziekan

4.14

nie później niż 1 
tydzień przed 
posiedzeniem rady 
wydziału (przed 4.16)

Zaopiniowanie programu przez Radę/Komisję Programową 
oraz przez Przewodniczącego Sejmiku Wydziałowego 
Samorządu Studentów

Rada/Komisja 
Programowa i 
Przewodniczący 
Sejmiku 
Wydziałowego 
Samorządu 
Studentów

4.15 Zaopiniowanie planu studiów i programu kształcenia przez 
radę wydziału Dziekan

4.16

do 15 kwietnia roku 
akademickiego 
poprzedzającego 
kształcenie

Podjęcie uchwały przez radę wydziału w sprawie 
zatwierdzenia oferty przedmiotów obieralnych

Dziekan i rada 
wydzialu

4.17

W przypadku negatywnej uchwały przejście do 4.12. W 
przypadku podjęcia uchwału o uruchomieniu oferty 
przedmiotów obieralnych w następnym roku akad. KONIEC 
PROCEDURY

Dziekan

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Plan studiów i program kształcenia zgodne z podstawą 
prawną

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Zatwierdzony plan studiów i program kształcenia z nową 
specjalnością z podpisem Prorektora ds. Kształcenia 
lub w przypadku oferty przedmiotów obieralnych 
uchwała rady wydziału

Punkty kontrolne 
procedury

Punkt od 4.3 do 4.17 - kontrola postępów w 
opracowaniu planu i programu kształcenia w 
specjalności lub oferty przedmiotów obieralnych

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

czas niezbędny do wprowadzenia planu studiów i 
programu kształcenia z nową specjalnością do procesu 
dydaktycznego wydziału wnioskującego lub czas 
niezbędny do wprowadzenia nowej oferty przedmiotów 
obieralnych

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Uchwała nr 38 Senatu ZUT z dnia 26 września 2011 r. 
w sprawie wytycznych Senatu Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dla rad 
wydziałów dotyczących planów studiów i programów 
kształcenia z późniejszymi zmianami, ustawa o 
szkolnictwie wyższym, rozporządzenie MNiSW w 
sprawie warunków, jakie musza. spełniać jednostki 
organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura wyboru przedmiotów 
obieralnych (PK3)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Realizacja programu studiów oraz dostosowanie usług 
edukacyjnych do indywidualnych preferencji studentów

Związek z innymi 
procedurami

Procedura przygotowania oferty przedmiotów 
obieralnych i specjalności (PK2), Procedura układania 
planu zajęć na dany semestr roku akad. (PK7), 
Procedura wyboru specjalności lub przedmiotów 
obieralnych (PK4), Realizacja kształcenia na semestrze 
studiów (RK), Planowanie i kontrola zadań 
dydaktycznych w rok akademickim (KZ). 

4.1

wraz z procesem 
rekrutacji na studia w 
okresie przyjęcia na 
studia do końca 
okresu 
odwoławczego w 
rekrutacji

Gdy procedura dotyczy przedmiotów obieralnych 
realizowanych w roku akad., w którym kandydat rozpoczął 
studia należy wysłać  ofertę wyboru przedmiotów obieralnych 
do kandydatów wraz z decyzją o przyjęciu na studia - dalej 4.4

Wydziałowa 
Komisja 
Rekrutacyjna

4.2

do 30 marca (w roku 
akad. 
poprzedzającym 
realizację 
przedmiotów 
obieralnych)

Ogłoszenie oferty przedmiotów obieralnych realizowanych w 
następnym roku akad. i otwarcie zapisów dla studentów na 
stronie www wydziału lub w systemi obsługi dziekanatu

Prodziekan ds. 
studenckich

4.3 2 tygodnie po 4.2. Zapisy studentów na przedmioty obieralne studenci, 
Dziekanat

4.4

nie póżniej niż do 
końca kwietnia gdy 
przedmioty będą 
realizowane w 
następnym roku 
akad. w semestrach 
wyższych niż 
pierwszy a w 
przypadku 
przedmiotów 
obieralnych 
realizowanych na 
pierwszym semestrze 
studiów do końca 
terminarza rekrutacji

Formowanie grup studentów Prodziekan

4.5 jak w 4.4 Podanie do publicznej wiadomości list osób 
zakwalifikowanych na realizację przedmiotów obieralnych Dziekanat

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Oferta przedmiotów obieralnych

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Lista studentów z podziałem na przedmioty obieralne

Punkty kontrolne 
procedury 4.2 oraz 4.4

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Stopień satysfakcji studenta mierzony procentowym 
udziałem liczby kwalifikacji studentów na przedmioty 
obieralne zgodnie z ich preferencjami do ogólej liczby 
kwalifikacji, terminowość realizacji procedury

Lp.

1

2

3

4 Przebieg procedury
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Akty prawne 
związane z 
procedurą

Zarządzenie o liczności grup, ustawa o szkolnictwie 
wyższym, regulamin studiów, zasady rekrutacji na dany 
rok akad.

Uwagi
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura wyboru specjalności lub 
bloku przedmiotów obieralnych 
(PK4)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Dostosowanie usług edukacyjnych do indywidualnych 
preferencji studenta

Związek z innymi 
procedurami

Procedura przygotowania oferty przedmiotów 
obieralnych i specjalności (PK2) Procedura 
przygotowania indywidualnego planu i programu 
studiów (PK5) Procedura realizacji kształcenia na 
semestrze studiów  (RK)

4.1

minimum: do 30 
marca gdy 
kształcenie w 
specjalności 
rozpoczyna się w 
następnym roku 
akad.  

Jeśli zasady rekrutacji wymuszają wybór specjalności 
przejście do punktu 4.5. W przeciwnym przypadku ogłoszenie 
oferty specjalności realizowanych w następnym roku akad. i 
otwarcie zapisów dla studentów na stronie www wydziału lub w 
systemie obsługi Dziekanatu

Prodziekan w 
porozumieniu z 
Dziekanem

4.2 2 tygodnie od 4.1 Zapisy studentów na specjalności. studenci, 
Dziekanat

4.3

nie później niż do 30 
kwietnia w roku 
akad. 
poprzedzajacym 
kształcenie w 
specjalnosci a w 
przpadku 
specjalności 
(specjalizacji) 
realizowanych na 
pierwszy semestr 
studiów do końca 
terminarza rekrutacji

Formowanie grup studentów przez Prodziekana i 
zatwierdzenie zapisów Prodziekan

4.4 jak w punkcie 4.3 Podanie do publicznej wiadomości list osób 
zakwalifikowanych na realizację specjalności. Dziekanat

4.5 do końca terminarza 
rekrutacji

Zapisy kandydatów na studia na specjalności w procesie 
rekrutacji

kandydaci 
przyjęci na studia 
oraz Wydziałowa 

Komisja 
Rekrutacyjna

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Plan studiów i program kształcenia zgodne z podstawą 
prawną

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

lista dziekańska dla specjalności

Punkty kontrolne 
procedury Punkt  4.1 oraz 4.4 - kontrola terminowości

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

zachowanie ograniczeń czasowych procesu, 
terminowość oraz stopień satysfakcji studentów 
mierzony procentowym udziałem liczby studentów 
zakwalifikowanych na specjalność (blok przedmiotów 
obieralnych) zgodnie z preferencją do ogólnej liczby 
studentów zakwalifikowanych na specjalność (blok 
przedmiotów obieralnych)

5

6

7

8
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Akty prawne 
związane z 
procedurą

Zarządzenie o liczności grup, ustawa o szkolnictwie 
wyższym, regulamin studiów, zasady rekrutacji na dany 
rok akad.

Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny za 

realizację procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przygotowania 
indywidualnego planu i programu 
studiów (PK5)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Kształcenie studentów o wybitnych osiągnięciach lub 
indywidualnych potrzebach dydaktycznych

Związek z innymi 
procedurami

Planowanie i zmiana planów studiów i programów 
kształcenia. Procedura wyboru specjalności (bloku 
przedmiotów obieralnych) (PK4). Procedura 
przygotowania indywidualnej organizacji studiów 
(PK6).

4.1
3 miesiące przed 
rozpoczęciem 
kształcenia 

Wniosek studenta o realizację indywidualnego planu 
i programu studiów Student

4.2 nie póżniej niż 2 
tygodnie od 4.1

Ocena zasadności wniosku studenta z Regulaminem 
Studiów w ZUT i mozliwosciami Wydziału Prodziekan

4.3 nie później niż 2 
tygodnie od 4.1

W przypadku negatywnej oceny wniosku, wydanie 
decyzji studentowi z uzasadnieniem i KONIEC 
PROCEDURY.

Prodziekan

4.4 1 miesiąc od 4.2 ale 
1 tydzień przed 4.5

Wyłonienie opiekuna naukowego do realizacji 
programu studiów indywidualnych spośród 
nauczycieli akademikich  zgodnie z Regulaminem 
Studiów  ZUT (§ 13)

Prodziekan

4.5 Zaopiniowanie kandydatury opiekuna naukowego 
przez radę wydziału - podjęcie uchwały

4.6
1 miesiąc przed 
rozpoczęciem 
kształcenia

Opracowanie planu studiów i programu kształcenia 
Opiekun naukowy 
w porozumieniu 
ze studentem

4.7
1 tydzień od 4.6 i nie 
póżniej niż 1 tydzień 
od 4.8

Opinia wydziałowej komisji programowej dla kierunku 
studiów

Przewodniczący 
wydziałowej 
komisji 
programowej

4.8 Przed rozpoczęciem 
kształcenia

Zaopiniowanie planu studiów i programu kształcenia 
przez radę wydziału - podjęcie uchwały Dziekan

4.9 Przed rozpoczęciem 
kształcenia

Powiadomienie nauczycieli akademicich 
realizujących plan studiów o ich udziale w programie Prodziekan

4.10 Przed rozpoczęciem 
kształcenia

Powiadomienie studenta o decyzji rady wydziału i 
wydanie decyzji o przyjęciu do realizacji 
indywidualnego planu studiów

Prodziekan

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Pisemny wniosek studenta z prośbą o realizację 
indywidualnego planu i programu studiów. 
Obowiązujące plany i programy kształcenia

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Indywidualny plan i program kształcenia; Uchwała 
RW o zatwierdzeniu planu i programu studiów oraz 
opiekuna naukowego; Decyzja prodziekana o 
realizacji indywidualnego planu i programu 
kształcenia

Punkty kontrolne 
procedury

Punkt 4.6 - kontrola postępów w opracowaniu planu i 
programu kształcenia

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba programów przedmiotów uzgodnionych z 
nauczycielami akademickimi  

Lp.
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4 Przebieg procedury
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Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT: §13

Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przygotowania 
indywidualnej organizacji studiów 
(PK6)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Kształcenie studentów wymagających 
niestandardowego trybu uczestniczenia w zajęciach

Związek z innymi 
procedurami

Planowanie i zmiana planów studiów i programów 
kształcenia. Procedura przygotowania indywidualnego 
planu i programu studiów (PK5). Obsługa studenta 
studiującego w trybie indywidualnym (OS1)

4.1

nie później niż 1 
tydzień przed 
rozpoczęciem zajęć 
w rozpatrywanym 
trybie

Wniosek studenta o realizację studiów według 
indywidualnej ich organizacji lub konsekwencja realizacji 
indywidualnego planu i programu studiów 

Student

4.2 2 dni po 4.1 Jeśli złożony jest wniosek o indywidualną organizację 
toku studiów, to ocena zasadności wniosku studenta Prodziekan

4.3 Jak 4.2 W przypadku negatywnej oceny wniosku, wydanie 
decyzji studentowi. KONIEC PROCEDURY Prodziekan

4.4 Przed rozpoczęciem 
kształcenia

Jeśli wniosek studenta rozpatrzony jest pozytywnie lub 
procedura jest konsekwencją przyjęcia do realizacji 
indywidualnego planu i programu studiów - opracowanie 
planu  niestandardowego udziału studenta w zajęciach

Prodziekan w 
porozumieniu 
ze studentem

4.5 Jak 4.4 Wydanie decyzji o realizacji studiów według 
indywidualnej ich organizacji. Prodziekan

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Pisemny wniosek studenta o indywidualną organizację 
toku studiów; tygodniowy plan zajęć na najbliższy okres

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Decyzja prodziekana o realizacji studiów według 
indywidualnej ich organizacji.

Punkty kontrolne 
procedury

Punkt 4.4 - opracowanie planu  niestandardowego 
udziału studenta w zajęciach

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie do ogólnej 
liczby wniosków 

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT: §13

Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość Realizator lub 

odpowiedzialny

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura układanie rozkładu zajęć 
(PK7)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Realizacja procesu kształcenia

Związek z innymi 
procedurami Procedurę realizacji kształcenia w przedmiocie na

zasadach ogólnych  (RK5)

4.1 do końca kwietnia

Wpisanie i aktualizacja planów i programów studiów dla 
danego rodzaju, kierunku i poziomu studiów w programie 
STUDENT  obowiązujących w następnym roku 
akad.akademickim

Kierownik Sekcji 
Dydaktycznej 
Dziekanatu

4.2 do 15 maja
Przydział przedmiotów przewidzianym do realizacji w danym 
roku akademickim wraz z przesłaniem do Jednostek WI   

Prodziekan ds. 
Kształcenia; 
Kierownik Sekcji 
Dydaktycznej 
Dziekanatu

4.3 do 15 maja
Przydział przedmiotów przewidzianym do realizacji w danym 
roku akademickim wraz z przesłaniem do Jednostek ZUT 
realizujących zajęcia w ramach kooperacji  

Prodziekan ds. 
Kształcenia

4.4 do 10 czarwca Zatwierdzenie na Radzie Wydziału obsady wykładów 
otrzymanych z Katedr WI  

Kierownik Sekcji 
Dydaktycznej 
Dziekanatu

4.5
do 10 lipca w 

Systemie 
DYDAKTYK

Przypisanie przez osoby w ramach Katedry  osób 
prowadzących wszystkie formy zajęć w Katedrze w systemie 
DYDAKTYK  Katedry

4.6
Przypisanie przez Panie układające rozkład zajęć osób 
prowadzących wszystkie formy zajęć otrzymane od Jednostek 
Obcych w systemie DYDAKTYK  

Planiści*

4.7 Ustalenie liczebności grup w roku akademickim w podziale na 
semestry 

Prodziekan ds. 
Kształcenia

4.8
Przypisanie w systemie DYDAKTYK wszystkich ilości grup 
przewidzianych do realizacji  w roku akademickim w podziale 
na semestry 

Kierownik Sekcji 
Dydaktycznej 
Dziekanatu

4.9 Wpisanie prowadzącym zajęcia założeń do planu np. 
posiedzenie Senatu, Rada Wydziału, itd. Planiści

4.10

miesiące lipiec-
wrzesień dla 
semestru zimowego 
oraz miesiące: 
styczeń-luty dla 
semestru letniego

Układanie rozkładu zajęć dla danego semestru Planiści

4.11

Publikacja w 
Internecie nie później 
niż 3 dni przed 
rozpoczęciem zajęć 
dydaktycznych 

Po ułożeniu rozkładu zajęć na poszczególnych rodzajach 
studiów dokonać zapisu w formacie PDF dla każdej grupy 
ćwiczeniowej oraz prowadzącego i przesłać  plan do internetu 
ze wskazana ścieżką dostępu przez Administratora systemu

Planiści

4.12 przed rozpoczęciem 
semestru studiów

Aktualizacja wywieszek na wszystkich salach wykładowych, 
laboratoryjnych przed rozpoczęciem zajęć Planiści

4.13 przed rozpoczęciem 
semestru studiów

Przekaznie na portiernie WI aktualnej listy nauczycieli 
prowadzących zajęcia - upoważnienie do odbioru klucza Planiści

4.14
Przez 2 tygodnie od rozpoczęcia semestru wprowadzanie ew. 
zmian i uwag od prowadzących zajęcia oraz studentów 
(dopasowanie planu do życzeń studentów)

Planiści

Dane i 
dokumenty 
wejściowe

Plany i programy studiów, obsada zajęć, liczebności grup, listy 
dziekańskie  

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Rozkład zajęć publikowany na stronie www.wi.plan

Punkty kontrolne 
procedury

punkt 4.1, punkt 4.2, punkt 4.4 Rada WI, punkt 4.7 
zatwierdzenie rozkładu zajęć

Lp.
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Wskaźnik oceny 
realizacji 
procedury

Terminowość działań w poszczególnych etapach

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych art 160 ust.3,  
Regulamin studiów ZUT: Rozdział 2. Organizacja studiów, 
Komunikat Rektora  ZUT - Szczegółowy harmonogram roku 
akademickiego, Terminy zjazdów na studiach 
niestacjonarnych, Zarządzenie Rektora ZUT w sprawie 
liczebności grup studenckich 

Uwagi Planiści* - studia stacjonarne Urszula Obszańska, Anna 
Burgat, studia niestacjonarne - Lidia Waszyńska10

8

9



Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura planowania i organizacji 
sesji egzaminacyjnej dla danego 
semestru/ roku akademicki (PK8)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Sprawdzenie zgodności z Regulaminem Studiów ZUT i 
ocena możliwości organizacyjnych sesji z punktu 
widzenia satysfakcji studenta

Związek z innymi 
procedurami

Proces układania planu zajęć na dany semestr roku 
akad. (PK7)                                                                                                          
Realizacja kształcenia na zasadach ogólnych (RK5)                                                                                        

4.1

nie póżniej niż 2 
tygodnie od 
rozpoczęcia 
kształcenia w 
przedmiocie

Określenie przez osoby odpowiedzialne za przedmiot 
(realizator wykładu) kończący się egzaminem: propozycji 
terminów, formy egzamin, czasu niezbędnego do 
przeprowadzania egzaminu.

nauczyciele 
odpowiedzialni za 
przedmiot - 
jednostki 
dydaktyczne 
wydziałów

Ewentualna korekta planu ustalonego ze studentami w 
punkcie 4.1, wstępna rezerwacja sali na egzamin przez osobę 
odpowiedzialną za przedmiot, przekazanie informacji do 
sekretariatu Katedry odpowiedzialnej za przedmiot

nauczyciele 
odpowiedzialni za 
przedmiot - 
jednostki 
dydaktyczne 
wydziałów

Przekazanie informacji o planowanych egzaminach z 
wszystkich przedmiotów realizowanych w Katedrze do 
Dziekanatu (sekcja dydaktyczna)

sekretariaty 
katedr

4.3

najpóźniej na półtora 
miesiąca przed 
rozpoczęciem sesji 
egzaminacyjnej

Sporzadzenie wstępnego planu egzaminów z podziałem na: 
kierunek, rok, semestr, formę studiów, specjlaność i 
weryfikacja zgodności planu z Regulaminem Studiów ZUT 

Dziekanat 

4.4

najpóźniej na jeden 
miesiąc przed 
rozpoczęciem sesji 
egzaminacyjnej a w 
przypadku powtórnej 
korekty nie później 
niż 3 tygodnie przed 
rozpoczęciem sesji 
egzaminacyjnej 

Jeśli konieczna jest korekta planu to naniesienie zmian w 
uzgodnieniu z nauczycielem i jednostką dydaktyczną wydziału

Prodziekan ds. 
Kształcenia w 
porozumieniu z 
jednostkami 
dydaktycznymi 
wydziału lub 
nauczycielami 
odpowiedzialnym
i za przedmiot

4.5 co najmniej 1 tydzień 
po 4.3

Zaopiniowanie  planu sesji egzaminacyjnej przez 
przedstawicieli studentów (starości grup i roku) oraz 
nauczycieli

Studenci, 
jednostki 
dydaktyczne 
wydziałów

4.6 Jeśli opinia z 4.5 jest negatywna to 4.4

4.7

najpóźniej na dwa 
tygodnie przed 
rozpoczęciem sesji 
egzaminacyjnej

Ogłoszenie w Internecie planu sesji egzaminacyjnej Prodziekan ds. 
Kształcenia

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Plany studiów  i programy kształcenia

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Plan sesji egzaminacyjnej dostępny w Internecie wraz z 
rezerwacją sal 

Punkty kontrolne 
procedury 4.2 oraz 4.7

4.2

nie póżniej niż do 
końca listopada na 
semestr zimowy oraz 
do końca kwietnia na 
semestr letni (plan 
skorygowany)
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Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

satysfakcja studenta oraz równomierność obciążenia 
studenta procesem egzaminacyjnym w czasie sesji 

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT, ustawa o szkolnictwie 
wyższym, Zarządzenie Rektora o organizacji roku akad.

Uwagi10

8

9



Kategoria lub       
uwarunkowania

Zawartość Realizator lub 
odpowiedzialny

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura udzielania pomocy 
materialnej studentom (PM)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Udzielanie pomocy materialnej studentom studiującym 
na studiach I i II stopnia, na prowadzonych przez 
Wydział Informatyki ZUT kierunkach studiów

Związek z innymi 
procedurami

Obsługa studenta w procesie kształcenia; Rejestracja 
studenta na dany semestr studiów (OS4);

4.1

w każdym momencie 
roku akademickiego - 
zapomoga, 
stypendium socjalne, 
stypendium 
specjalne dla osób 
niepełnosprawnych. 
Stypendium Rektora 
dla najlepszych 
studentów - w 
terminie 
wyznaczonym przez 
Prorektora ZUT.

Złożenie wniosku  o przyznanie pomocy materialnej wraz z 
udokumentowaniem i oświadczeniem o nie pobieraniu 
stypendiów na innym kierunku studiów

Student

4.2
w momencie 
przyjmowania 
wniosku

Weryfikacja wniosku - poprawne wypisanie wniosku, 
oświadczenia oraz załączeników (wygananych dokumentów) 
do wniosku

Dziekanat - osoba 
odpowiedzialna za 
prowadzenie spraw 
stypendialnych

4.3
w momencie 
przyjmowania 
wniosku

Jeśli wniosek został pozytywnie zweryfikowany przejście do 
4.5.                                                                                                              
W przypadku braku odpowiedniego udokumentowania 
wniosku w punkcie 4.2 procedury:
- odnotowanie tego faktu na wniosku (data, podpis)
- doręczenie pisemnego wezwania dla studenta do 
uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni.

Dziekanat - osoba 
odpowiedzialna za 
prowadzenie spraw 
stypendialnych

4.4 w ciągu 7 dni po 4.3
W przypadku uzupełnienia wniosku o brakującą dokumentację 
w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania - 
przejście do punktu 4.2.

Student

4.5 do 30 dni od dnia 
złożenia wniosku Rozpatrzenie wniosku

Prodziekan ds. 
Studenckich, Dziekanat - 
osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie spraw 
stypendialnych, 
Wydziałowa Komisja 
Stypendialna

4.6

wydanie decyzji w 
terminie do 30 dni od 
dnia złożenia 
wniosku a w 
przypadku odwołanie 
od decyzji w terminie 
14 dni od otrzymania  
decyzji 

Wydanie decyzji administracyjnej (decyzja odebrana przez 
Studenta lub dostarczona listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru.  Jeśli student składa odwołanie od 
decyzji w terminie 14 dni od otrzymania 
pozytywnej/negatywnej decyzji to przejście do 4.7; w 
przeciwnym przypadku do 4.11.

Dziekanat - osoba 
odpowiedzialna za 
prowadzenie spraw 
stypendialnych

4.7

do 14 dni od 
otrzymania 
pozytywnej/negatywn
ej decyzji

Podanie do Prorektora ZUT o ponowne rozpatrzenie sprawy

Student za 
pośrednictwem 
Prodziekana ds. 
Studenckich

4.8
30 dni od daty 
otrzymania 
odwołania

Rozpatrzenie odwołania

Prorektor ds. 
Studenckich, 
Odwoławcza Komisji 
Stypendialna

Przebieg procedury
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4.9
30 dni od daty 
otrzymania 
odwołania

Wydanie decyzji administracyjnej (decyzja odebrana przez 
Studenta lub dostarczona listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru).  Jeśli student nie wnosi skargi do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję 
administracyjną wydaną przez Prorektora ds Studenckichi to 
przejście do 4.11.

Prorektor ds. 
Studenckich na wniosek 
studenta

4.10

do 30 dni od 
doręczenie 
negatywnej decyzji 
Rektora ZUT

Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
Koniec PROCEDURY student

4.11 wg harmonogramu 
wypłat

Sporządzanie list do wypłaty stypendiów według 
harmonogramu wypłat.

Dziekanat - osoba 
odpowiedzialna za 
prowadzenie spraw 
stypendialnych, 
Prodziekan ds. 
Studenckich

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

podanie studenta, komplet dokumentów

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

decyzje Dziekana/Prorektora ds. Nauczania, listy wypłat

Punkty kontrolne 
procedury

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

liczba studentów korzystających z pomocy materialnej

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT w Szczecinie, Regulamin 
przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT w 
Szczecinie,  Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym", 
"Ustawa o świadczeniach rodzinnych"

Uwagi10

5

6

7

8

9



Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura realizacji i rozliczenia 
praktyki programowej (RK1)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Realizacja kształcenia studenta w zakresie 
programowych praktyk (wakacyjnych)

Związek z innymi 
procedurami

Planowanie i kontrola zadań dydaktycznych w rok akad.                                                                                                
Obsługa praktyk programowych (OS2)                                                                                                                                                    
Rozliczenie praktyki (RK1)                                                                                                                                                              
Realizacja kształcenia na zasadach ogólnych (RK5)                                                                                                                          
Realizacja kształcenia na zasadach indywidualnych 
(RK2)                          

4.1
nie póżniej niż do 
końca okresu 
odbywania praktyki

Realizacja praktyki programowej (zawodowej) oraz złożenie 
sprawozdania z realizacji praktyki (dziennika praktyki) student

4.2

do końca sesji 
egzaminacyjnej po 
semestrze, którego 
praktyka 
programowa 
dotyczyła

Zaliczenie praktyki

Pełnomocnik 
Dziekana ds. 
praktyk 
programowych

4.3 Jeśli praktyka zaliczona pozytywnie to wypełnienie protokółu 
zaliczeń praktyki programowej oraz KONIEC PROCEDURY

Pełnomocnik 
Dziekana ds. 
praktyk 
programowych

4.4 Gdy nie ma potrzeby powtórnej realizacji praktyki przejście do 
punktu 4.2 a w przeciwnym przypadku realizacja procesu OS2

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

dziennik studenckiej praktyki zawodowej

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

ocena praktyki w indeksie studenta oraz protokół 
zaliczenia praktyki

Punkty kontrolne 
procedury 4.3

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

liczba studentów, którzy pozytywnie rozliczyli praktykę 
programową w regulaminowym terminie

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT, ustawa o szkolnictwie 
wyższym, Zarządzanie Rektora w sprawie organizacji 
praktyk programowych, uchwały Rady Wydziału ws. 
Ramowego Programu Praktyki Zawodowej oraz ws. 
Zwalniania z praktyki

Uwagi
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura realizacji kształcenia 
studenta na zasadach 
indywidualnych (RK2)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Realizacja kształcenia studenta w przedmiocie w trybie 
zajęć indywidualnych

Związek z innymi 
procedurami

Obsługa studenta studiującego w trybie indywidualnym 
(OS1). Rozliczenie procesu kształcenia w przedmiocie 
(RK6). Rozliczenie procesu kształcenia w semestrze 
(ZK1)

4.1

Po realizacji 
procedury RK6 - 
najpóźniej w 
pierwszych dniach 
okresu kształcenia

Opracowanie harmonogramu zajęć i złożenie w 
dziekanacie 

Nauczyciel 
akademicki

4.2 Semestr (okres 
kształcenia) Realizacja zajęć indywidualnych według harmonogramu Nauczyciel, 

student

4.3
Dwa tygodnie po 
zakończeniu okresu 
kształcenia

Krótkie sprawozdanie z realizacji zajęć  skierowane do 
opiekuna naukowego

Nauczyciel 
akademicki

4.4
Dwa tygodnie po 
zakończeniu okresu 
kształcenia

Opinia studenta o realizacji zajęć skierowana do 
opiekuna naukowego Student

4.5 Tydzień od punktu 
4.4

Przekazanie sprawozdania z realizacji zajęć i opinii 
studenta do dziekana 

Opiekun 
naukowy

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Program przedmiotu

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Sprawozdania nauczyciela akademickiego z realizacji 
zajęć 
i opinii studenta

Punkty kontrolne 
procedury Punkt 4.1 - Opracowanie harmonogramu zajęć

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Ocena wynikająca ze sprawozdania i opinii studenta

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT

Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura powtarzania przedmiotu 
(RK3)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Dotyczy studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu w 
regulaminowym terminie 

Związek z innymi 
procedurami

Rozliczenie procesu kształcenia w przedmiocie (RK6). 
Realizacja kształcenia na zasadach ogólnych (RK5)

4.1
Koniec okresu 
rozliczeń i rejestracji 
na semestr

Skierowanie na powtarzanie przedmiotu wraz z 
określeniem formy powtarzanych zajęć, wysokości i 
trybu opłat. Skierowanie może być skutkiem rozliczenia 
osiągnięć studenta lub może być dokonane na wniosek 
studenta.

Prodziekan

4.2 2 tygodnie od pktu 
4.1

Jeśli złożona jest przez studenta pisemna prośba o 
zmianę zasad opłacania - powrót do punkru 4.1

4.3
Koniec okresu 
rozliczeń i rejestracji 
na semestr

Wystawienie dokumentu uprawniającego do wpisania 
studenta na listę uczestników formy zajęć w 
powtarzanym przedmiocie, zarejestrowanie powtarzania 
w systemie informatycznym

Dziekanat

4.4
Do 2 tygodni od 
rozpoczęcia okresu 
kształcenia

Wpisanie studenta na listę uczestników zajęć Nauczyciel 
akademicki

4.5 Termin wg Uchwały 
Senatu ZUT (pkt 9) Kontrola wniesienia opłat za powtarzane formy zajęć Dziekanat

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Dokumentacja osiągnięć studenta. Prośba studenta o 
zmianę zasad opłacania powtarzanego przedmiotu.

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Decyzja o powtarzaniu przedmiotu. Dokument 
uprawniający do powtarzania formy zajęć przedmiotu

Punkty kontrolne 
procedury

Punkt 4.5 - Wniesienie opłaty za powtarzane formy 
zajęć

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

stosunek liczby studentów, którzy wnieśli opłatę i 
zaliczyli powtarzane formy zajęć do ogólnej liczby 
studentów skierowanych na powtarzanie form zajęć

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT: §28, §29; Uchwała Senatu 
ZUT w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat 
za usługi edukacyjne

Uwagi
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny za 

realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura realizacji kształcenia w 
ramach programów zagranicznych i 
krajowych (Erasmus, Mostar, 
Mostech) (RK4)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

rozszerzenie oferty kształcenia, podniesienie jakości 
kształcenia

Związek z innymi 
procedurami

obsługa studenta studiującego w trybie indywidualnym 
(OS1), obsługa studenta w programach edukacyjnych 
(OS3) rozliczenie procesu kształcenia w semestrze 
(ZK1)

4.1
W przypadku realizacji kształcenia w ramach programów 
zagranicznych przejście do 4.2, w przypadku programów 
krajowych przejście do 4.9

4.2

semestr przed 
planowanym 
wyjazdem, ale nie 
później niż miesiąc 
przed wyjazdem

Opracowanie planu nauki w uczelni partnerskiej

Student, 
Pełnomocnik 
Dziekana ds. 
Współpracy 
Dydaktycznej z 
Zagranicą 
(koordynator 
wydziałowy 
programu 
Erasmus)

4.3 2 tygodnie od 4.2 Akceptacja programu Porozumienia o Programie Studiów (LA) Prodziekan ds. 
Studenckich

4.4 przed 4.5

Przekazanie do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą Działu 
Kształcenia kopii zgody Prodziekana lub Kierownika Studiów 
Doktoranckich na odbycie części studiów w uczelni 
zagranicznej oraz kopii zaakceptowanego porozumienia o 
programie zajęć (LA) Student

4.5
2 tygodnie przed 
planowanym 
wyjazdem

Podpisanie indywidualnej umowy stypendialnej

Student, Sekcja 
Współpracy z 
Zagranicą (Dział 
Kształcenia)

4.6 semestr Realizacja zajęć według Porozumienia o Programie Studiów 
(LA) Student

4.7

tydzień po powrocie, 
ale nie później niż 2 
tygodnie przed 
rozpoczęciem 
semestru 
następnego

Dostarczenie do Dziekanatu wydziału macierzystego 
oryginału, a do Sekcji Współpracy z Zagranicą Działu 
Kształcenia kopii wykazu ocen (Transcript of records); 
przkazanie do Sekcji Współpracy z Zagranicą Działu 
Kształcenia oryginału lub kopii zaświadczenia 
potwierdzającego okres pobytu na studiach w uczelni 
zagranicznej wydanego przez tą uczelnię

Student

4.8

tydzień po powrocie, 
ale nie później niż 2 
tygodnie przed 
rozpoczęciem 
semestru 
następnego

Wypełnienie ankiety on-line Student

4.9 W przypadku realizacji indywidualnego programu studiów 
przejście do 4.11

4.10

semestr przed 
planowanym 
wyjazdem, ale nie 
później niż miesiąc 
przed wyjazdem

Przedstawienie programu standardowego zgodnego z planem 
uczelni przyjmującej

Student, 
Prodziekan 
jednostki 
przyjmującej

Lp.
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4.11

semestr przed 
planowanym 
wyjazdem, ale nie 
później niż miesiąc 
przed wyjazdem

Opracowanie indywidualnego programu zajęć

Student, 
Prodziekan 
jednostki 
macierzystej

4.12 2 tygodnie od 4.10 i 
4.11 Akceptacja programu

Prodziekan 
jednostki 
macierzystej

4.13 semestr Realizacja programu Student

4.14

tydzień po powrocie, 
ale nie później niż 2 
tygodnie przed 
rozpoczęciem 
semestru 
następnego

Dostarczenie do dziekanatu uczelni macierzystej kart 
osiągnięć okresowych i indeksu Student

Dane i 
dokumenty 
wejściowe

Porozumienie o Programie Studiów (LA) dla programu 
Erasmus, program realizowany na uczelniach krajowych

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

indywidualna umowa stypendialna dla programu 
Erasmus, karty osiągnięć i indeks studenta

Punkty kontrolne 
procedury

przygotowanie programu pkt. 4.2-4.3 i 4.10-4.12, 
rozliczenie kształcenia - pkt. 4.7-4.8 i 4.14

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

liczba studentów realizująca kształcenie w ramach 
programów zagranicznych i krajowych

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT w Szczecinie (§12, pkt. 3) , 
umowy ZUT w sprawie wymiany studentów (Mostech, 
MostAR, Erasmus), Zarządzenie nr 38 Rektora ZUT z 
dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyjazdów studentów i 
uczestników studiów doktoranckich w celu odbycia 
części studiów w uczelniach zagranicznych 

Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura realizacji kształcenia w 
przedmiocie na zasadach ogólnych  
(RK5)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Realizacja kształcenia - podstawowa działalność 
dydaktyczna uczelni

Związek z innymi 
procedurami

Procedura rejestracji na semestr studiów (OS4)                                                                                                                                         
Obsługa studenta w programach edukacyjnych (OS3)                                                                                                                            
Procedura układania planu zajęć na dany semestr roku 
akad. (PK7)                                                                                                             
Rozliczenie procesu kształcenia w przedmiocie (RK6)

4.1

dwa tygodnie od dnia 
rozpoczęcia 
kształcenia w danym 
przedmiocie

Określenie szczegółów  realizacji zajęć dydaktycznych, 
zasad zaliczania, form zaliczania, liczby kolokwiów, 
zasad oceny procesu kształcenia w danym przedmiocie 
i formie kształcenia, ustalenie wstępnych terminów 
zaliczeń

nauczyciel w 
porozumieniu 
ze studentami

4.2

nie później niż przed 
rozpoczęciem 
kolejnych zajęć 
dydaktycznych

Przygotowanie materiału dydaktycznego i sali do 
realizacji kolejnych zajęć dydaktycznych nauczyciel

4.3 zgodnie z rozkładem 
zajęć w semestrze Realizacja zajęć wg ustalonego planu nauczyciel

4.4 Jeśli wszystkie zajęcia zostały zrealizowane to KONIEC 
PROCEDURY

4.5 Jeśli  kolejne zajęcia zrealizowano zgodnie z planem to 
przejście do punktu 4.2.

4.6 odpowiednio przed 
4.7

Określenie przyczyny niezgodności z planem zajęć oraz 
opracowanie uzgodnionej ze studentami i przełożonym 
nauczyciela propozycji odpracowania zajęć 
dydaktycznych

nauczyciel

4.7 odpowiednio przed 
4.8 Akceptacja wniosku nauczyciela Prodziekan

4.8

w momencie 
wystąpienia 
przyczyny przed 
realizacją zajęć

Powiadomienie studentów o zmianie harmonogramu 
realizacji zajęć Dziekanat

4.9 Powrót do punktu 4.2.
Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Harmonogram zajęć dydaktycznych w semestrze

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Rejestr zajęć odpracowywanych

Punkty kontrolne 
procedury od punktu 4.3 do 4.8

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Ilość godzin zrealizowanych niezgodnie z planem do 
ogólnej liczby zajęć zaplanowanych w przedmiocie

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT w Szczecinie, Regulamin Pracy

Uwagi10

5

6

7

8

9

Lp.

1

2

3

4 Przebieg procedury



Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura rozliczenie procesu 
kształcenia w przedmiocie   (RK6)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Dotyczy wszystkich studentów 

Związek z innymi 
procedurami

Realizacja kształcenia na zasadach ogólnych (RK5). 
Procedura powtarzania przedmiotu (RK3). Realizacja 
kształcenia na zasadach indywidualnych (RK2). 
Realizacja kształcenia w ramach programów 
zagranicznych i krajowych (RK4). Procedura 
przeprowadzania egzaminu komisyjnego (RK7). 
Rozliczenie procesu kształcenia w semestrze (ZK1)

4.1 Okres całego 
semestru

Ocena postępów studenta w przedmiocie w ciągu 
semestru poprzez: kontrolowanie obecności  (na zaj. 
obowiązkowych), uzyskane oceny z różnych form 
sprawdzianów, projektów, itp. 

Nauczyciele 
akademiccy 
prowadzący 
formy zajęć 
przedmiotu

4.2
Ostatni dzień zajęć 
dydaktycznych w 
semestrze

Wpisanie ocen końcowych z zaliczeń form zajęć nie 
kończących się egzaminem

Nauczyciele 
akademiccy

4.3
Terminy według 
zasad ujętych w 
regulaminie

Jeśli forma zajęć jest niezaliczone - przeprowadzenie 
zaliczenia poprawkowego (lub komisyjnego ) według 
zasad ujętych w regulaminie studiów. Powrót do punktu 
4.2.

Student, 
nauczyciel 
akademicki 
(prodziekan)

4.4 Jeśli wszystkie formy zajęć są zaliczone, a przedmiot 
nie kończy się egzaminem - przejście do punktu 4.8

4.5 W sesji bezpośrednio 
po zajęciach

Jeśli wszystkie formy zajęć są zaliczone, a przedmiot 
kończy się egzaminem - przeprowadzenie egzaminu 

Nauczyciel 
akademicki - 
wykładowca

4.6 Bezpośrednio po 
egzaminie Jeśli obył się egzamin - wpisanie oceny z egzaminu

Nauczyciel 
akademicki - 
wykładowca

4.7
Według zasad 
ujętych w 
regulaminie

Jeśli egzamin nie został zdany - przeprowadzenie 
egzaminu poprawkowego (lub komisyjnego ) według 
zasad ujętych w regulaminie studiów. Powrót do punktu 
4.6.

Student, 
nauczyciel 
akademicki 
(prodziekan)

4.8

Po uzyskaniu 
wszystkich 
pozytywnych ocen z 
obowiązujących 
zaliczeń i egzaminów

Jeśli wszystkie formy zajęć są zaliczone (i jeśli 
przedmiot kończy się egzaminem - zdany jest ten 
egzamin)  - wpisanie oceny końcowej za przedmiot. 

Nauczyciel 
akademicki 
odpowiedzialny 
za przedmiot

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Listy ocen cząstkowych z form zajęć, karta zaliczeń

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Karta zaliczeń (protokół zaliczenia/egzaminu 
komisyjmego), indeks

Punkty kontrolne 
procedury Punkt 4.4 Sprawdzenie zaliczeń wszystkich form zajęć

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba pozytywnych ocen za efekty w przedmiocie w 
stosunku do liczby studentów.
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Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT.

Uwagi

9
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przeprowadzania 
egzaminu komisyjnego (RK7)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Podniesienie sprawności realizacji kształcenia

Związek z innymi 
procedurami

Realizacja kształcenia na semestrze studiów, realizacja 
procesu kształcenia w semestrze (ZK1), realizacja 
kształcenia w przedmiocie na zasadach ogólnych  
(RK5), rozliczenie procesu kształcenia w przedmiocie 
(RK6)

4.1
3 dni licząc od dnia, 
w którym student 
otrzymał ocenę

Podanie do Dziekana wydziału o przeprowadzenie 
egzaminu (zaliczenia) komisyjnego Student

4.2 w przypadku braku podstaw formalnych przejście do 
4.10

4.3 nie później niż 4 dni 
od pkt. 4.1

powołanie komisji egzaminacyjnej i wyznaczenie daty 
egzaminu Prodziekan

4.4 1 dzień po pkt. 4.3 poinformowanie studenta o terminie egzaminu 
(zaliczenia) komisyjnego

Prodziekan, 
dziekanat

4.5 w przypadku gdy student nie stawił się na egzamin 
(zaliczenie) komisyjne przejście do 4.8

4.6 zgodnie z pkt. 4.3 i 
4.7 egzamin (zaliczenie) komisyjne Komisja 

egzaminacyjna

4.7 w dniu egzaminu wystawienie oceny z egzaminu (zaliczenia); KONIEC 
PROCEDURY

Przewodnicząc
y komisji 
egzaminacyjnej

4.8 w przypadku gdy student nie przedstawił 
usprawiedliwienia przejście do 4.10

4.9 1 dzień po dacie 
usprawiedliwienia 

wyznaczenie drugiej daty egzaminu i przejście do pkt. 
4.6 Prodziekan

4.10 w dniu egzaminu utrzymanie obowiązującej oceny z egzaminu 
(zaliczenia) formy zajęć Prodziekan

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

podanie do Dziekana wydziału o przeprowadzenie 
egzaminu (zaliczenia komisyjnego), pismo dziekana o 
składzie komisji egzaminacyjnej i terminie egzaminu

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

protokół egzaminu komisyjnego

Punkty kontrolne 
procedury

pkt. 4.2 - sprawdzenie podania pod względem 
wymogów formalnych, pkt. 4.3 - egzamin (zaliczenie)

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba studentów przystępujących do egzaminu 
(zaliczenia) komisyjnego

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT w Szczecinie (§25, pkt. 1-4)

Uwagi

Lp.

1

2

3

8

9

10

4 Przebieg procedury

5

6

7



Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przyjęcia na studia 
studenta: z przeniesienia, 
reaktywacji lub na II kierunek 
studiów (RS1)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

rozszerzenie oferty kształcenia i podniesienie jakości 
kształcenia

Związek z innymi 
procedurami

opracowanie zasad rekrutacji na studia na określony rok 
akademicki (OE1), obsługa studenta w programach 
edukacyjnych (OS3), procedura rejestracji na semestr 
studiów (OS4)

4.1

nie później niż 4 
tygodnie przed 
rozpoczęciem 
semestru, od którego 
student zamierza 
studiować

podanie wraz z kompletem dokumentów skierowane do 
dziekana wydziału, na którym chce rozpocząć studia Student/petent

4.2 w przypadku gdy petent/student nie studiuje na innej uczelni, 
wydziale lub kierunku przejście do 4.11

4.3 tydzień po 4.1. określenie warunków studiowania na danym kierunku z 
uwzględnieniem warunków odpłatności za studia Prodziekan

4.4 2 dni po 4.3. wydanie decyzji o przyjęcie studenta na kierunek Prodziekan

4.5 2 dni po 4.4 przesłanie decyzji o przyjęciu studenta do Dziekana 
macierzystej uczelni, wydziału, kierunku

Prodziekan, 
dziekanat uczelni 
przyjmujacej

4.6 w przypadku gdy nie jest to student z przeniesienia przejście 
do 4.8

4.7 około 2 tygodnie po 
4.5

przesłanie dokumentów studenta z uczelni macierzystej,  
KONIEC PROCEDURY

Dziekanat uczelni 
macierzystej

4.8 w przypadku gdy kierunek podstawowy znajduje się poza 
uczelnią przejście do  4.10

4.9 jak w pkt. 4.7 przesłanie informacji o wypełnianiu przez petenta/studenta 
obowiązków kierunku podstawowego

Dziekanat 
kierunku 
podstawowego

4.10 2 tygodnie po 4.7 przesłanie dokumentów studenta z uczelni macierzystej - 
KONIEC PROCEDURY

Dziekanat 
kierunku 
podstawowego 
uczelni 
macierzystej

4.11

nie później niż 4 
tygodnie przed 
rozpoczęciem 
semestru, od którego 
student zamierza 
studiować

podanie do Dziekana o reaktywację w prawach studenta Student/Petent

4.12 w przypadku gdy nie spełniono wymogów reaktywacji 
przejście do 4.15

4.13 2 tygodnie po 4.11 określenie warunków reaktywacji studenta Prodziekan 
wydziału 

4.14 2 tygodnie po 4.13 decyzja o przyjęciu (reaktywacji) na studia i KONIEC 
PROCEDURY Dziekan

4.15 2 tygodnie po 4.11 decyzja negatywna i KONIEC PROCEDURY Dziekan
Dane i 
dokumenty 
wejścowe

podanie studenta, komplet dokumentów , wraz z kompletem 
dokumentów złożone w dziekanacie wydziału, na którym 
petent zamierza studiować po reaktywacji

Przebieg procedury
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Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

decyzja Dziekana o przyjeciu studenta, zgoda Dziekana 
kierunku podstawowego

Punkty kontrolne 
procedury pkt. 4.3, 4.8, 4.14

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

liczba studentów realizująca kształcenie w ramach II kierunku, 
liczba studentów z przeniesienia lub reaktywacji

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT w Szczecinie (§14, pkt. 1-2, §20, pkt. 3-
5, §42, pkt. 3-6, §44, pkt. 1-3) ,Ustawa "Prawo o szkolnictwie 
wyższym"; rozporządzenia MNiSW w sprawie danych 
zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów, w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz w sprawie 
warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez 
studenta

Uwagi
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura rekrutacji (rejestracji i 
kwalifikacji) na studia w danym 
roku akademickim (RS2)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Kształcenie studentów

Związek z innymi 
procedurami

Opracowanie zasad rekrutacji na studia na określony 
rok akad. (OE). Obsługa studenta w programach 
edukacyjnych (OS3).
Procedura rejstracji na semestr studiów (OS4).

4.1 Rejestracja kandydatów na studia w systemie rekrutacji 
elektronicznej Kandydat

4.2 do końca 4.1
Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto 
bankowe przez zamknięciem procesu rejestracji w procesie 
rekrutacjielektronicznej

Kandydat

4.3 po zakończeniu 4.1 Proces rekrutacji według zasad rekrutacji określonych w 
Uchwale ZUT

Wydziałowa 
Komisja 
Rekrutacyjna

4.4 po zakończeniu 4.3 Wydanie decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o 
przyjęciu lub nie przyjęciu na studia 

Przewodniczący 
Wydziałowej 
Komisji 
Rekrutacyjnej

4.5
w przypadku gdy kandydat nie został przyjęty przejście i 
kwestionuje tę decyzję to przejście do 4.6 w przeciwnym 
przypadku KONIEC PROCEDURY

Kandydat

4.6 do 14 dni od 4.4 Odwołanie kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Kandydat

4.7 1 tydzień od 4.5 Wydanie decyzji w sprawie odwołania Rektor ZUT

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

podanie i dokumenty zgodnie z wykazem dokumentów 
wymaganychw rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia 
w danym roku akad.akademickimzdjęcia, dyplom studiów I 
stopnia, indeks)

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Decyzja Wydziałowek Komisji Rekrutacyjnej, decyzja Rektora 
ZUT

Punkty kontrolne 
procedury

Punkt 4.2 (opłata jako warunek dalszej rekrutacji), pkt. 4.4-4.7 - 
decyzje w sprawie przyjecia/nieprzyjęcia

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba studentów przyjęta na studia

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Uchwała Senatu ZUT w sprawie zasad rekrutacji na I rok 
studiów na poszczególne kierunki oraz formy studiów 
wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie, ustawa o szkolnictwie 
wyższym; rozporządzenia MNiSW w sprawie danych 
zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów oraz w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Uwagi10
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6

7

8

9
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1

2

3

4 Przebieg procedury



Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przyjęcie na studia 
obcokrajowca  (RS3)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

świadczenie usług edukacyjnych

Związek z innymi 
procedurami

Opracowanie zasad rekrutacji na studia na określony 
rok akad. (OE)                                                                             
Obsługa studenta w programie/programach 
edukacyjnych (OS3)                                                                                                                                                      
Proces rejstracji na semestr studiów (OS4)

4.1

nie później niż 4 
tygodnie przed 
rozpoczęciem roku 
akad., na którym 
kandydat podejmie 
studia

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Dziale Kształcenia w 
Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą

Kandydaci na 
studia

4.2 nie dłużej niż 7 dni od 
4.1. Kwalifikacja kandydata

Dział Kształcenia 
Sekcja ds. 
Współpracy z 
Zagranicą

4.3 nie dłużej niż 7 dni od 
4.2.

Akceptacja wniosku o przyjęcia studenta przez dziakana 
wydziału, na którym student będzie studiował

Dziekan 
(Prodziekan)

4.4

przed rozpoczęciem 
semestru, na którym 
będzie studiował 
cudzoziemiec

Jeśli kandydat (cudzoziemiec) jest przyjmowany na 
warunkach nieodpłatnych to wydanie decyzji o przyjęciu 
(decyzję wydaje: gdy obcokrajowiec legitymuje się 
świadectwem dojrzałości/dyplomem studiów I lub II stopnia w 
języku obcym Rektor ZUT a w pozostałych Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna) a następnie KONIEC PROCEDURY

Rektor ZUT lub 
Wydziałowa 
Komisja 
Rekrutacyjna  

4.5 2 tygodnie przed 4.7 Przygotowanie kalkulacji opłaty za realizację kształcenia 

Dziekanat 
wydziału 
przyjmującego 
kandydata

4.6 7 dni wcześniej niż 
4.8 Zatwierdzenie opłaty za realizację kształcenia Dziekan i 

Rektora ZUT

4.7

przed rozpoczęciem 
semestru, na którym 
będzie studiował 
cudzoziemiec

Wydanie decyzji o przyjęciu na studia wraz z decyzją o 
wysokości opłaty Rektor ZUT

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Dokumenty rekrutacyjne kandydata 

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Decyzja o przyjęciu cudzoziemca na studia oraz decyzja o 
odpłatności za studia

Punkty kontrolne 
procedury 4.1 oraz 4.4 lub 4.7

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba studentów przyjęta na studia

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Rozporządzenie MNiSW w sprawie podejmowania i 
odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych z dn. 12.10.2006 r  - Dz.U. Nr 190, poz. 1406;   
Ustawa o szkolnictwie wyższym; Zarządzenie Rektora o 
kalkulacji kosztów za studia

Uwagi

Lp.

1

2

3

4 Przebieg procedury
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny za 

realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przyjęcie na studia 
częściowe w ramach wymiany 
krajowej i zagranicznej (RS4)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Świadczenie usług edukacyjnych

Związek z innymi 
procedurami

Przygotowanie oferty edukacyjnej na jeden semestr 
studiów w ramach wymiany zagranicznej (OE3)                                                                       
Obsługa studenta w programie/programach 
edukacyjnych (w tym praktyki programowe) (OS3)                                                                                                                                          
Proces rejestracji na semestr studiów (OS4)

4.1 Jeśli wymiana zagraniczna to przejście do 4.2 a w 
przeciwnym przypadku do 4.8

4.2
w terminie rekrutacji  
(31 maja lub 30 
listopada)

Student lub doktorant uczelni partnerskiej przesyła do Sekcji 
ds. Współpracy z Zagranicą w Dziale Kształcenia  dokumenty 
(formularz aplikacyjny, wykaz dotychczasowych osiągnięć 
studenta/uczestnika studiów doktoranckich – Transcript of 
records, porozumienie o programie zajęć - Learning 
Agreement, zaakceptowane przez uczelnię macierzystą, 3 
zdjęcia, kopię dokumentu tożsamości, wniosek o przyznanie 
miejsca w domu studenckim)

Student lub 
uczestnik studiów 
doktoranckich 
uczelni 
partnerskiej 

4.3 bezpośrednio po 4.2 Przesłanie dokumentów studenta do Koordynatora 
Wydziałowego programu Erasmus

Sekcja ds. 
Współpracy z 
Zagranicą (Dział 
Kształcenia)

4.4 bezpośrednio po 4.3 Przekazuje dokumenty do Dziekanatu wydziału przyjmującego 
studenta

Koordynator 
Wydziałowy 
Programu 
Erasmus

4.5 odpowiednio przed 4.6

Opracowanie wniosku o przyjęciu studenta na program 
edukacyjny (opracowanie programu zajęć) i przekazanie po 
opracowaniu do zaopiniowania przez Dziekana (Prodziekana 
ds. Studenckich)

Koordynator 
Wydziałowy 
Programu 
Erasmus

4.6 W terminie 14 dni od 
4.4

Przesłanie opinii o przyjęciu/nieprzyjęciu nastudia częściowe 
w ramach wymiany krajowej lub zagranicznej do Prorektora 
ds. Kształcenia 

Dziekan 
(Prodziekan ds. 
studenckich) 

4.7 bezpośrednio po 4.6
Wydanie decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu w oparciu o 
proponowane porozumienie o programie zajęć i KONIEC 
PROCEDURY

Prorektor ds. 
Kształcenia

4.8
w terminach 
ustalonych przez 
KAUT

Przesłanie podania z wyrażeniem woli wzięcia udziału w 
programie MOSTECH/MOSTAR do Działu Kształcenia ZUT

student uczelni 
partnerskiej 

4.9 nie później niż dwa 
tygodnie przed 4.10 Przekazanie podania do dziekanatu właściwego wydziału Dział Kształcenia 

4.10

przed upływem 
terminu składania 
wniosków ustalonym 
przez KAUT

Ustalenie programu kształcenia z kandydatem na usługę 
edukacyjną

Dziekan 
(Prodziekan ds. 
Kształcenia) 

4.11
w terminach 
ustalonych przez 
KAUT

Ubieganie się o decyzję biura KAUT na przystąpienie do 
programu

Kandydat na 
program z uczelni 
zewnętrznej 

4.12
przed semestrem na 
którym realizowane 
jest kształcenie

Przesłanie do Działu Kształcenia decyzję o zakwalifikowaniu 
się studenta na realizację programu edukacyjnego wystawioną 
przez biuro KAUT 

Student uczelni 
partnerskiej

4.13 bezpośrednio po 
4.12. 

Przekazanie dokumentów kandydata biorącego udział w 
programie do odpowiedniego dziekanatu wydziałowego Dział Kształcenia 

Lp.

1

2

3

4 Przebieg procedury



Dane i 
dokumenty 
wejścowe

formularz aplikacyjny, wykaz dotychczasowych osiągnięć 
studenta/uczestnika studiów doktoranckich – Transcript of 
records, porozumienie o programie zajęć - Learning 
Agreement, zaakceptowane przez uczelnię macierzystą, 3 
zdjęcia, kopię dokumentu tożsamości, wniosek o przyznanie 
miejsca w domu studenckim, decyzja o zakwalifikowaniu się 
studenta na realizację programu edukacyjnego wystawiona 
przez biuro KAUT 

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Zgoda wydziału na realizację usługi i przyjęcie studenta 

Punkty kontrolne 
procedury 4.4 oraz 4.11

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Stopień satysfakcji studenta oraz liczba kandydatów 
przyjętych w ZUT na realizację usług edukacyjnych w ramach 
wymiany

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Rozporządzenie MNiSW w sprawie podejmowania i 
odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych z dn. 12.10.2006 r  - Dz.U. Nr 190, poz. 1406, 
Zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 15 czerwca 2012 r. w 
sprawie podejmowania i odbywania części studiów w 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w 
SzczecinieUwagi

9
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5
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7
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Wykaz procedury stosowanych na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie: 

1. AA  - procedura ankietyzacji absolwentów   
2. AU  - uczelniana procedura przeprowadzania ankietyzacji  
3. AW  - wydziałowa procedura ankietyzacji studentów   
4. DK1 - procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć na studiach podyplomowych  
5. DK2 - procedura przydziału zajęć dydaktycznych  na studiach I i II stopnia  
6. DN - procedura oceny dorobku naukowego nauczycieli prowadzących zajęcia na 

poszczególnych kierunkach studiów 
7. ED  - przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia 
8. EL  - procedura przygotowania, wydawania i przedłużania elektronicznej legitymacji studenta  
9. ER1 – Procedura  obsługi wyjazdów szkoleniowych pracowników w ramach programu Erasmus  
10. ER2 – Procedura  obsługi wyjazdów dydaktycznych pracowników w ramach programu 

Erasmus  
11. KO  - procedura kontroli terminowości i trybu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne  
12. KSN – procedura toku postępowania konfliktowego student/pracownik 
13. KZD  - kontrola zajęć  i zadań dydaktycznych w rok akad. 
14. NR  - procedura przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za osiągnięcia 

dydaktyczne, organizacyjne i całokształt dorobku 
15. OBM – procedura badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz  materialnej do realizacji dydaktyki 
16. OE1 - opracowanie zasad rekrutacji na studia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akad., na  który odbędzie  się rekrutacja  
17. OE2 - opracowanie terminarza i limitów przyjęć w  rekrutacji na następny rok akad.  
18. OE3 - przygotowanie oferty edukacyjnej na jeden semestr studiów w ramach wymiany 

zagranicznej  
19. OEP - procedura oceny i przechowywania efektów kształcenia w przedmiocie/module  
20. ON  - procedura postępowania przy ocenie nauczycieli akademickich   
21. OP  - procedura obiegu i przechowywania protokółów zaliczeń form zajęć, egzaminów i 

zaliczeń przedmiotów/modułów   
22. OS1- obsługi studenta studiującego w trybie indywidualnym  
23. OS2-obsługi praktyk programowych  
24. OS3- obsługi studenta w programach edukacyjnych    
25. OS4 - rejestracji studenta na  danym semestrze  studiów  
26. OSD  - semestralna ocena doktoranta  
27. OZ  - procedura przenoszenia (przekładania) zajęć   
28. PH1-  - procedura przeprowadzania hospitacji   
29. PH2 -  procedura przeprowadzania hospitacji na SP   
30. PD  - procedura  procesu dyscyplinarnego  
31. PK1 - planowanie oraz zmiany planów studiów i programów kształcenia 
32. PK2 - proces przygotowania oferty przedmiotów obieralnych i specjalności  
33. PK3 - wyboru przedmiotów obieralnych  
34. PK4 - wyboru specjalności  lub bloku przedmiotów obieralnych  
35. PK5 - przygotowania indywidualnego planu i programu studiów 
36. PK6 - procedura przygotowania indywidualnej organizacji studiów  
37. PK7 - układania planu zajęć na dany roku akademicki   



38. PK8 - planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej dla danego semestru/ roku akademicki   
39. PM - udzielania pomocy materialnej studentom   
40. PMD – pomoc materialna doktorantom 
41. RK1 - realizacji i rozliczenia praktyki programowej  
42. RK2 - realizacji kształcenia studenta na zasadach indywidualnych  
43. RK3 - powtarzania przedmiotu  
44. RK4 - realizacji kształcenia w ramach programów zagranicznych i krajowych (Erasmus, 

Mostar, Mostech)  
45. RK5 - kształcenia w przedmiocie na zasadach ogólnych   
46. RK6 - rozliczenie procesu kształcenia w przedmiocie    
47. RK7 - przeprowadzania egzaminu komisyjnego  
48. RPC  - procedura wyznaczania recenzenta pracy dyplomowej 
49. RS1 - przyjęcia na studia studenta: z przeniesienia, reaktywacji lub na II kierunek studiów  
50. RS2 - rekrutacji (rejestracji i kwalifikacji) na studia w danym roku akademickim  
51. RS3 - przyjęcie na studia obcokrajowca   
52. RS4 - przyjęcie na jeden semestr studiów w ramach wymiany krajowej i zagranicznej  
53. RS5 - procedura postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe  
54. RS6 - procedura postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie  
55. SD – stypendia doktoranckie 
56. SS  - procedura skreślenia studenta z listy studentów  
57. WEZ  - doskonaleniu efektów kształcenia we  współpracy z Radą ds. Kompetencji  

Absolwentów Wydziału Informatyki   
58. WT - procedura wyboru tematów prac dyplomowych 
59. ZE  -  opracowanie zasad zaliczania i rejestracji studentów w kolejnych semestrach studiów 

w roku akademickim  
60. ZK1 - rozliczenie procesu kształcenia w semestrze   
61. ZK2 - przebiegu procesu dyplomowania studenta   
62. ZK3 - rozliczenia (obsługi wymiany) studenta realizującego kształcenie w ZUT  
63. ZK4 - przygotowanie dyplomu i suplementu; rozliczenie z uczelnią  
64. ZK5 - procedura postępowania dotycząca ukończenia studiów podyplomowych  
65. ZK6 - procedura postępowania dotycząca przebiegu procesu doktoryzowania  
66. ZZP  - procedura zgłaszania uwag i zmian do planu studiów i programu kształcenia  
67. ZU – procedura zawierania umów ze studentami  
68. ZO – procedura zgłaszania i realizacji zajęć przez przedstawicieli biznesowych i firm 

informatycznych regionu 
69. PP - Procedura wprowadzania zmian procedurach WIZUT 
 

 
Objaśnienia: 
- kolorem czerwonym oznaczono procedury ogólnouczelniane 
- kolorem niebieskim procedury utworzone po wizycie akredytacyjnej 

 

 



Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura opracowanie zasad 
zaliczania i rejestracji studentów w 
kolejnych semestrach studiów w 
roku akademickim (ZE)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Wypracowanie podstaw do świadczenia usług 
edukacyjnych  i rozliczenia studentów w roku 
akademickim

Związek z innymi 
procedurami Realizacja kształcenia na semestrze studiów (RK)

4.1

nie później niż do 
końca maja roku 
kalendarzowego, w 
którym rozpoczyna 
się rok akademicki

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad zaliczania i 
rejestracji studenta na kolejny semestr studiów Prodziekan

4.2 tydzień po 4.1 Zaopiniowanie projektu uchwały

Przewodniczący 
Sejmiku 
Wydziałowego 
Samorządu 
Studenckiego

4.3

nie później niż do 
końca czerwca roku 
kalendarzowego, w 
którym rozpoczyna 
się rok akademicki

Uchwała w sprawie zasad zaliczania i rejestracji studenta na 
kolejny semestr studiów Rada Wydziału

4.4 tydzień po 4.3 Weryfikacja uchwały
Sekcja ds. 
Jakości Działu 
Kształcenia

4.5 w przypadku opinii negatywnej korekta projektu i przejście do 
4.2

4.6

nie później niż 
miesiąc przed 
rozpoczęciem roku 
akademickiego

Uchwała w sprawie zasad zaliczania i rejestracji studenta na 
kolejny semestr studiów w ZUT, na dany rok akademicki Senat ZUT

4.7

przed rozpoczęciem 
roku akademickiego, 
którego dotyczy 
uchwała

Podanie uchwały do wiadomości studentów w formie 
ogłoszenia na wydziałowej tablicy ogłoszeń i w Internecie na 
stronie wydziału

Dziekanat

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Projekt uchwały

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Uchwała Senatu

Punkty kontrolne 
procedury punkty 4.6-4.7

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

terminowość

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT w Szczecinie, ustawa o szkolnictwie 
wyższym

Uwagi

Lp.

1

2

3

4

9
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura rozliczenia procesu 
kształcenia w semestrze  (ZK1)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Dotyczy wszystkich studentów 

Związek z innymi 
procedurami

Procedura rozliczenia studenta realizującego 
kształcenie w ZUT (ZK3). Procedura rejestracji na 
semestr (OS4). Realizacja kształcenia na semestrze 
studiów (RK)

4.1

Miesiąc po 
rozpoczęciu 
semestru i kolejne 
okresy odpowiednio 
do decyzji dziekana o 
sposobie wniesienia 
opłat

Weryfikacja zobowiązań finansowych studenta. Jeśli 
werifkacja zobowiązań nie jest finansowych pomyślna 
przejście do punktu   4.7

Dziekanat

4.2

Po pozytywnej 
weryfikacji 
zobowiązań 
finansowych

Wydanie karty zaliczeń (dokumentu do rejestracji 
osiągnięć studenta w semestrze). Dziekanat

4.3

Do ostatniego dnia 
sesji poprzedzającej 
przerwę przed 
kolejnym  semestrem

Zebranie wpisów ocen na karcie zaliczeń i w indeksie i 
złożenie tych dokumentów w dziekanacie.  Jeśli student 
wrócił ze studiów na innej uczelni - złożenie 
odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej 
zrealizowanie tych studiów.

Student

4.4
W okresie 
przeznaczonym na 
rozliczanie semestru

Jeśli student wrócił ze studiów na innej uczelni - 
weryfikacja zrealizowanego programu i transfer 
osiągnięć do warunków systemu obowiązującego na 
wydziale ZUT

Prodziekan

4.5
W okresie 
przeznaczonym na 
rozliczanie semestru

Wprowadzenie ocen do systemu dydaktycznej obsługi 
studenta Dziekanat

4.6 Po realizacji pktu 4.5 Wygenerowanie dokumentów podsumowujących 
osiągnięcia studenta Dziekanat

4.7
W okresie 
przeznaczonym na 
rozliczanie semestru

Jeśli spełnione są warunki pozostania studenta na 
kierunku studiów - przejście do procedury rejestracji na 
semestr - OS4

Prodziekan

4.8
W okresie 
przeznaczonym na 
rozliczanie semestru

Jeśli nie są spełnione warunki pozostania studenta na 
kierunku studiów - wydanie decyzji o skreśleniu ze 
studiów na kierunku

Prodziekan

4.9
2 tygodnie od daty 
doręczenia decyzji o 
skreśleniu

Oczekiwanie na odwołanie studenta od decyzji o 
skreśleniu Dziekanat

4.10
2 tygodnie od daty 
doręczenia decyzji o 
skreśleniu

Jeśli wpłynęło odwołanie - rozpatrzenie odwołania od 
decyzji o skreśleniu Rektor

4.11 1 tydzień po punkcie 
4.10

Jeśli odwołanie studenta nie wpłynęło lub zostało 
rozpatrzone negatywnie - przejście do procedury 
rozliczenie studenta - ZK3

Dziekanat

4.12 1 tydzień po punkcie 
4.10

Jeśli odwołanie studenta zostało rozpatrzone 
pozytywnie - przejście do procedury rejestracji na 
semestr studiów - OS4

Prodziekan

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Dokumentacja osiągnięć studenta. Dokumenty 
związane z rozliczeniami finasowymi studenta.
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Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Decyzja o skreśleniu z kierunku studiów

Punkty kontrolne 
procedury

Punkt 4.2 - Wydanie kart zaliczeń. Punkt 4.6 - 
Wygenerowanie dokumentów podsumowujących 
osiągnięcia studenta

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Liczba dokonanych rozliczeń w stosunku do liczby 
studentów.

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT. Uchwała Senatu ZUT w 
sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za 
usługi edukacyjne

Uwagi10
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny 

za realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura przebiegu procesu 
dyplomowania studenta   (ZK2)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Dotyczy wszystkich studentów przedostatniego i 
ostatniego semestru studiów 

Związek z innymi 
procedurami

Rozliczenie procesu kształcenia (ZK1). Procedura 
przygotowania dyplomu i suplementu , rozliczenie z 
uczelnią (ZK4); przebieg egzaminu dyplomowego (ED); 
Procedura wyznaczania recenzenta pracy dyplomowej 
(RPC)

4.1

Termin według zasad 
okreśłonych przez 
Radę Wydziału 
Informatyki ZUT

Sformułowanie tematu pracy, określenie opiekuna pracy, 
zatwierdzenie tematu pracy, przydzielenie tematu studentowi  - 
zasady określone uchwałami Rady Wydziału Informatyki ZUT 
nr 16/zw/2010/2011 z dnia 23 listopada 2010 oraz nr 
104/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012r

Prodziekan, 
jednostki 
dyplomujące

4.2

Termin według zasad 
obowiązujących w 
Regulaminie Studiów 
ZUT (rozdział 9) § 33

Jeśli złożony jest wniosek o przedłużenie terminu wykonania 
pracy - wyznaczenie nowego terminu złożenia pracy Prodziekan

4.3 1 tydzień od punktu 
4.2

Jeśli praca dyplomowa złożona u opiekuna pracy w 
wyznaczonym terminie - wyznaczenie recenzenta pracy 
zgodnie z procedurą  (RP), w przeciwnym przypadku przejście 
do procedury (ZK1)

Opiekun pracy w 
porozumieniu z 
Prodziekanem 

4.4
nie dłużej niż 3 
tygodnie od punktu 
4.3

Opracowanie recenzji i ocena pracy dyplomowej Opiekun pracy, 
recenzent

4.5
Jeśli obie recenzje są pozytywne to przejście do punktu 4.8. 
Jeśli obie recenzje (opiekuna i promotora) są negatywne - 
poprawa pracy. Powrót do punktu 4.2.

Student

4.6 Łącznie 3 tygodnie 
od punktu 4.4

Wyznaczenie dodatkowego recenzenta i ocena pracy przez 
tak wyzanczonego recenzenta. 

Prodziekan, 
recenzent 
dodatkowy

4.7 Jeśli ocena dodatkowego recenzenta (z punktu 4.6) jest 
negatywna - poprawa pracy. Powrót do punktu 4.2. Student

4.8

max. 1 tydzień od 
punktu 4.4 - w 
terminie zgodnym z 
Regulaminem 
studiów ZUT

Sprawdzenie wypełnienia innych warunków dopuszczenia do 
egzaminu dyplomowego (zaliczenie wszystkich 
przedmiotów/modułów przewidzianych planem studiów i 
programem kształcenia.

Dziekanat

4.9

 1 tydzień od punktu 
4.4 - w terminie 
zgodnym z 
Regulaminem 
studiów ZUT

Jeśli spełnione są wszystkie warunki dopuszczenia do 
egzaminu dyplomowego - wyznaczenie terminu egzaminu i 
powołanie komisji egzaminacyjnej zgodnie ze składem 
Wydziałowej Komisji Egzaminu Dyplomowego (aktualny stan 
osobowy Komisji - Uchwała RWIZUT z dnia 26.06.2012 r) 
oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia 
egzaminu

Prodziekan. 
dziekanat

4.10
w terminie zgodnym 
z Regulaminem 
studiów ZUT

Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego zgodnie z 
procedurą opisaną w zasadach procesu dyplomowania 
(Uchwała RWIZUT nr 16/zw/2010/2011 z dnia 23 listopada 
2010 oraz nr 104/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012r. -  
punkt VI.3.). 

Komisja egzamiu 
dyplomowego, 
dziekanat

4.11 Jeśli ocena z egzaminu dyplomowego jest pozytywna - 
KONIEC PROCEDURY

Komisja 
egzaminu 
dyplomowego
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4.12 1 tydzień od 
punktu4.10

Wyznaczenie drugiego terminu egzaminu, powołanie komisji 
egzaminacyjnej (jeśli na wydziale nie ma stałej komisji) i 
przygotowanie dokumentacji egzaminu.

Prodziekan, 
dziekanat

4.13
w terminie zgodnym 
z Regulaminem 
Studiów ZUT 

Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego zgodnie z 
procedurą opisaną w zasadach procesu dyplomowania 
(Uchwała RWIZUT nr 16/zw/2010/2011 z dnia 23 listopada 
2010 oraz nr 104/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012r. -  
punkt VI.3.). Jeśli ocena z egzaminu dyplomowego jest 
pozytywna to KONIEC PROCEDURY.

Komisja 
egzaminu 
dyplomowego

4.14 1 do 3 miesięcy od 
punktu 4.10

Przeprowadzenie drugiego egzaminu dyplomowego zgodnie z 
procedurą opisaną w zasadach procesu dyplomowania 
(Uchwała RWIZUT nr 16/zw/2010/2011 z dnia 23 listopada 
2010 oraz nr 104/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012r. -  
punkt VI.3.)

Komisja egzamiu 
dyplomowego, 
dziekanat

4.15

Jeśli ocena z powtórnego egzaminu dyplomowego jest 
pozytywna - KONIEC PROCEDURY, w przeciwnym 
przypadku - przejście do procesu "Rozliczenie procesu 
kształcenia (ZK1)"

Prodziekan ds. 
Studenckich

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

Listy ocen cząstkowych z form zajęć, karta zaliczeń

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

Karta zaliczeń, 1 lub 2 ( w przypadku negatywnej 
pierwszej oceny egzaminu dyplomowego) protokóły 
egzaminu dyplomowego, indeks

Punkty kontrolne 
procedury 4.5 oraz 4.8

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury

Stosunek liczby pozytywnych ocen z egzaminu 
dyplomowego w stosunku do liczby studentów 
ostatniego semestru studiów.

Akty prawne 
związane z 
procedurą

Regulamin studiów ZUT;  zasady procesu 
dyplomowania (Uchwała RWIZUT nr 16/zw/2010/2011 z 
dnia 23 listopada 2010 oraz nr 104/zw/2011/2012 z 
dnia 18 września 2012r. -  punkt VI.3.). 
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Kategoria lub       
termin Zawartość procedury

Realizator lub 
odpowiedzialny za 

realizację 
procedury

Nazwa procedury 
(Identyfikator)

Procedura rozliczenia (obsługi 
wymiany) studenta realizującego 
kształcenie w ZUT (ZK3)

Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Związek z innymi 
procedurami

Procedura rejestracji na semestr studiów (OS4)                                                                                                                                                                                                                                   
Rozliczenie procesu kształcenia w semestrze (ZK1)

4.1
bezposrednio po 
wydaniu decyzji o 
skreśleniu

Jeśli student został skreślony to 4.2 w przeciwnym 
przypadku 4.6.

4.2 Wystawienie obiegówki

Dziekanat - 
pracownik 
odpowiedzialny 
za prowadzenie 
spraw studenta

4.3 Wypełnienie dokumentu obiegówki oraz jej zwrot do 
Dziekanatu

skreślony 
student

4.4
Wydanie przez Dziekanat odpowiednich dokumentów i 
zaświadczeń zgodnie z zarządzeniem o obiegu 
dokumentów w uczelni

Dziekanat - 
pracownik 
odpowiedzialny 
za prowadzenie 
spraw studenta

4.5 Przekazanie teczki osobowej studenta do archiwum i 
KONIEC PROCEDURY

Dziekanat - 
pracownik 
odpowiedzialny 
za prowadzenie 
spraw studenta

4.6

bezpośrednio po 
zaliczeniu przedmiotu  
(gdy dotyczy to 
nauczycieli) oraz po 
uzyskaniu zaliczeń w 
całym programie 
kształcenia na koniec 
okresu zaliczającego 
kształcenie (gdy 
dotyczy studenta)

Przekazanie dokumentacji zaliczającej przedmioty 
przewidziane w planie studiów realizowanych w ZUT 
Koordynatorowi Wydziałowemu Programu Erasmus

student i 
nauczyciele 
akademiccy

4.7 nie później niż 1 
tydzień po 4.6

Przygotowania dokumentacji potwierdzającej wykonanie 
kształcenia wg planu i przekazanie tych dokumentów 
dziekanowi

Koordynator 
Wydziałowy 
Programu 
Erasmus

4.8 nie później niż 1 
tydzień po 4.7

Potwierdzenie wystawionych dokumentów przez 
dziekana 

Dziekan 
(Prodziekan)

4.9 bezpośrednio po 4.8. Przekazanie dokumentów do Działu Kształcenia 

Dziekanat - 
pracownik 
odpowiedzialny 
za prowadzenie 
spraw studenta
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4.10 bezpośrednio po 4.9.

Potwierdzenie dokumentów przez Rektora ZUT 

Rektor ZUT 

4.11 bezpośrednio po 
4.10.

Dział Kształcenia przekazuje dokumentację studentowi i 
do Kancelarii Głównej uczelni

Dział 
Kształcenia

4.12 bezpośrednio po 
4.11.

Wysłanie korespondencji potwierdzającej odbycie 
kształcenia i jego wyniki

Kancelaria 
Główna

Dane i 
dokumenty 
wejścowe

protokoły zaliczeń i egzaminów, indeks i karty zaliczeń 
studenta

Dane i 
dokumenty 
wyjściowe

dokumentacja potwierdzająca odbycie kształcenia

Punkty kontrolne 
procedury 4.2, 4.6-4.7

Wskaźniki oceny 
realizacji 
procedury
Akty prawne 
związane z 
procedurą

zarządzenie o obiegu dokumentów w uczelni

Uwagi
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Kategoria lub       
uwarunkowania Zawartość Realizator lub 

odpowiedzialny

1 Nazwa procesu  
(Identyfikator)

Procedura przygotowania dyplomu i 
suplementu. Rozliczenie z uczelnią 
(ZK4)

2
Przeznaczenie i 
obszar 
funkcjonalności

Zakończenie procesu kształcenia, konkurencyjność na rynku 
pracy

3 Związek z innymi 
procesami Proces dyplomowania studenta (ZK2), rynek pracy

4

4.1

nie poźniej niż tydzień 
po zakończeniu 
egzaminu 
dyplomowego

Nadanie numeru dyplomu i przejście do 4.3 Dział ds. 
studenckich

4.2
tydzień po 
zakończeniu egzaminu 
dyplomowego

Przygotowanie i wydanie karty obiegowej studenta do 
rozliczenia z uczelnią Dziekanat

4.3 W przypadku gdy brak wniosku o wydanie dyplomu w języku 
obcym przejście do 4.7

4.4 W przypadku braku zgody Dziekana na wydanie dyplomu w 
języku obcym przejście do 4.6

4.5 nie później niż tydzień 
po złożeniu wniosku

Wniesienie dodatkowej opłaty za wydanie dyplomu w języku 
obcym Student

4.6 2-3 dni po 4.5 Wydanie druku dyplomu w języku obcym Dział ds. 
studenckich

4.7 2-3 dni po 4.2 Wydanie druku dyplomu w języku polskim Dział ds. 
Studenckich

4.8

po pkt. 4.6 i 4.7, ale 
nie poźniej niż 30 dni 
od egzaminu 
dyplomowego

Przygotowanie dyplomu i suplementu Dziekanat

4.9 W przypadku gdy nie spełniono wszystkich warunków do 
rozliczenia z uczelnią (brak karty obiegowej) przejście do 4.11

4.10 Wydanie dyplomu wraz z suplementem i kompletem 
dokumentów Dziekanat

4.11 3 dni po 4.9 Uzupełnienie dokumentacji i przejście do 4.10 Student

5 Dane i dokumenty 
wejściowe

podanie studenta o wydanie dyplomu w języku obcym, karta 
obiegowa studenta

6 Dane i dokumenty 
wyjściowe

decyzja Dziekana o wydaniu dyplomu w języku obcym, dyplom 
i suplement do dyplomu

7 Punkty kontrolne 
procesu 4.6-4.8

8 Wskaźniki oceny 
realizacji procesu liczba przygotowanych i wydanych dyplomów

9
Akty prawne 
związane z 
procesem

Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym"

10 Uwagi

Procedura realizacji procesu
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