
UCHWAŁA NR 90l20ll

SENATU LINIWERS YTETU S ZCZECŃ SKIEGO

z dnia 24 listopada2}ll r"

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniartia Jakości Kształcenia
w Uniwers1.tecie Szczecińskim

Działając na podstawie $. 7"4 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą nr
78lŻ011 Senatu z dnia 29 vłrześnia 20II r. Senat Uniwers1tetu Szczecińskiego, uchwala co
następuje:

$ 1. Tworzy się Wewnętrzny System Zapewniania JakoŚci Kształcenia w Uniwersytecie

Szczecińskim, zwany dalej: WSZJK'

$ 2. 1.Celem działutiaWSZJK jestw szczegolności:

1) podnoszenie poziomu kształcenia studentów i doktorantów,

2) stworzenie mechanizmów stałego zarządzwtta. monitorowania i doskonalenia

systemu,

3) opracowanie procedur zapewniania j akości kształcenia,

4) dostarczanie władzom Uniwers1tetu informacji niezbędnych do zarządzaniaprocesem

kształcenta,

5) podniesienie rangi pracy dydaktycznej,

6) podniesienie atrakcyjnoŚci i konkurencyjności US wobec innych uczelni.

2. Działaniem WSZJK objęci Są: studenci, słuchacze i doL1oranci oraz pracownicy

Uniwersytetu"

3' Funkcjonowanie WSZJK ma charakter ciągły i systematyczny'

$ 3. 1' ZaWes działania WSZ"IK obejmuje w szczegolności:

i) okresowe przeglądy i doskonalenie programów kształcenia,

2) ocenę rcaltzai1t procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenla zajęc

dydaktycznych,

3) analtzę warunków i trybu rekrutacji na studia,

4) monitorowanie karier zawodowych absolwentów w celu doskonalenia procesu

kształcenia,



5) zbieranie i uykorz1'st1rł'anie opinii pracodarł'córł, do tworzenia i doskonalenia

programów kształcenia,

6) procedury weryfikacj i osiągniętych efektów kształcenia,

7) analizęzakładanych i uzyskanych efektów zrea\izacjt praktyk'

8) dbanie o wysoki poziom kadry dydaktycznej.

2" Szczegołowy zakres działania WSZJK stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$ 4. I "Za szczegolnie waŻny element WSZJK UznaJe się badania prowadzone w formie ankiet,

mające na celu uzyskanie opinii studentów, słuchaczy i doktorantów po zakonczeruu każdego

cyklu zajęÓ dydaktycznych, opinii pracowników o warunkach kształcenia, opinii

pracodawców o kompetencjach absolwentów.

2.Wyniki badań ankietowych będąwykorzystywane w szczególności do cioskonalenia jakoŚci

kształcenia i okresowej oceny nauczycieli akademickich

$ 5. 1" W ramach WSZJK funkcjonują zespoły ds. jakości i programów kształcenia:

1) Uczelniany Zespoł Rektorski ds. Jakości i Programów Kształcenia,

2) Wydziałowe Zespoły ds. JakoŚci i Programów Kształcenia -
powoływan e przęz dziekanów,

3) Zespoły Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia -
powoływan e przez dziekanów.

2. Prace w ramach systemu WSZJK koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. .Iakości

Kształcenia.

3. Działanie WSZJK jest obsługiwane w zakresie administracyjno-biurowym przęz Biuro ds"

.Takości Kształcenia.

4. NadzÓr nad WSZJK sprawuje prorektor ds. kształcenia.

$ 6. Uchwała wchodzi w z dniem podjęcia.
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załącznik do uchwaĘ nr 90/20] ]

Senątu US z dnia 24 listopada 20] 1 r

Zakres działania

Wewnętrznego Systemu Zapewniania JakoŚci Kształcenia

s1

1. okresowe przeglądy i doskonalenie programów kształcenia realizuje się poprzez:

l) analtzę programów kształcenia pod względem ich zgodności z obowiązującymi

przepisami prawa oraz, Z zaHadanymi efektami kształcenia i kwalifikacjami

zw Ląt.any mi z ukońc zęni em studi ów'

2) ankietowanie studentów, absolwentów oraz pracodawców,

3) weryfikację systemu punktów ECTS,

4) sprawdzenie spełniania wymagań dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji

zespołu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku

studiów.

2. okresowyeh przeglądów dokonują Zespoły Kierunków ds. JakoŚci i Programów

Kształcenia po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademicklch zallczanych do

minimum kadrowego kierunku studiów. Wspólną opinię Zespoł przedkłada

kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, który na koniec roku

akademickiego przedstawia ją rudzie tej jednostki. I)okonana ocena efektów

kształcenia stanowi podstawę doskonalenia pro gramów kształcenia'

s2

i' oeęna warunków realtzacjL procesu kształcenia obejmuje:

1) infrastrukturę dydaktycznąZuwzględnieniem potrzeb osÓb niepełnosprawnych,

2) liczebność grup studenckich,

3) racjonalność rozkł adu zajęc, organizaoję zajęc,

4) dostęp do pomocy naukowych (w tym biblioteki), informatycznych

i audiowizualnych,



5) dostęp studentów i dok1orantÓw do: regulaminu studiow, regulaminu pomocy

materialnej, programów kształcenia OTaZ informacji dotyczących wymagań

egzaminacyj nych i zaliczeniowych,

6) kontakt znauczycielami akademickimi w ramach konsultacji,

7) obsługę administracyjną procesu kształcenia, w tym poziom informatyzacji,

8) wykorzystanie nowoczesnych i zroŻnicowanych metod kształcenia.

2" oceny warunków realtzai1t procesu kształcenia dokonuje się poprzez:

1) okresowe przeglądy realizowane przez ZespoĘ Kierunków ds" JakoŚci

i Programów Kształcenia,

2) badania ankietowe studentow uczelni; ankieta dotycząca warunkÓw realizacji

procesu kształcęnia powinna byc przeprowadzanatie rzadztej niŻ raz na dwa lata'

$3

1" Analiza warunkÓw i trybu rekrutacji na studia obejmuje:

1) dostępnośó informacji na temat oferty dydaktycznej uczelni,

2) zgodność warunków rekrutacji z przepisami i potrzebą zapewnierria właściwego

doboru kandydatów w szczególności na studia II i u stopnia,

3) sprawność i przystępnośÓ procesu rekrutacji,

4) fo*y promocji i jej skuteczność'

2" Ana|tzy warunków i trybu rekrutacji na studia dokonuje się poprzez:

l) przegląd realizowany przez Zespół Kierunków ds. Jakości i ProgramÓw

Kształcenia,

Ż) badania ankietowe kandydatów na studia.

$4

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się przede wszystkim w drodze

ankietowanla prZęZ Akademickie Biuro Karier w szczególności po ttzech i pięciu latach

od dnia ukończenia studiów Celem badania jest dostosowanie kierunków studiÓu, i

programów kształcenia do potrzeb rynku pracy'



$s

Zbteranle opinii pracodawców jest realizowane przede wszystkim w drodze arkietyzacji

przez Akademickie Biuro Karier. opinie te są wykorzystywanie przez jednostki

prowadzące kierunek studiów do tworzenia i doskonalenia programów kształcenia"

$6

1" Procedury weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia obejmują:

1) Sprecyzowane wymogi dotyczące egzaminów, zaliczen, kolokwiów, prac

zaliczentowych, proj ektów itp., które uwzględniaj ą m. in"

a) zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ich zgodność z

sylabusami poszczególnych przedmiotów oraz metodami kształcenia i formami

zajęÓ,

b) system oceny studentów zawrcrający wystandaryzowane wymagania oraz

zapewniaj ąc y pr zejr zy sto ść i obiektywizm formułowania o cen,

c) zasady oceniania i uzasadniania wystawianych ocen,

d) system przechowywania prac,

2) zasady dyplomowania uwzględniające zakres tematyczny, sposób

przep ro wad zenta i zas ady o c eny e gzamtnu dyp 1 o m o we g o,

3) zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych tj.:

a) wymagania mery.toryczne i formalne w odniesieniu do osób pełniących funkcję

opiekuna dyplomanta i recenzenta,

b) zasady zatwrcrdzarlia tematów prac dyplomowych w szczególności pod kątem

ich zgodnoŚci z profilem kształcenia,

c) procedury weryfikowania samodzielności i okresowej oceny jakości prac.

2' Weryf,rkacji osiągniętych efektów kształcenia dokonują ZespoŁy Kierunków ds.

Jakości i Programów Kształcenia wTaZ z zespołami nauczycieli akademickich

zahczanych do minimum kadrowego kierunku.

$7

1. AnallzazakŁadanych i uzyskanych efektów zrea7tzacji praktyk obejmuje:

1) monitorowanie przebiegu praĘk lv tym ich korelacji z kierunkiem studiów,



2) właściwą organtzaĄę zharmontzowaną Z procesem kształcenia,

3) system kontroli praktyk t ich zahczania,

4) wspólną ocenę efektów praktyk dokonywaną przez przedstawicieli uczelni i jej

i nt ere s arius zy zevmętr zny ch 
"

z' Analizy zakładanych i uzyskiwanych efektów z realizacji praktyk dokonują ZespoŁy

Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia po zasięgnięciu opinii opiekunÓw

praktyk Z ramtęnla uczelni i zakładu pracy.

$8

1. DbałoŚÓ cl wysoki poziom kadry dydaktycznej obejmuje m.in.:

1) zapewnianie odpowiedniej hczby nauczycieli akademickich zgodnie

z obowiąuj ącymi przepisami,

2) dobor nauczycieli akademickich mery.torycznie przygotowanych do prowadzenia

zajęĆ,,

3) okłesową ocenę kadry dydaktycznej oraz hospitacje zajęÓ dydaktycznych,

4) szkolenie kadr w zakresie m"in. nauczanra wspomaganego nowoczesnymi

technikami multimedialnymi, metod i technik kształcenia na odległoŚć.

2. Analizy funkcionowania ww. elementów dokonują Zespoły Kierunków ds" JakoŚci

i Programów Kształcenia.

$e

Zespoły Kierunków ds' Jakości i Programów Kształcenia po wykonaniu zadań wskazanych

w ustępach' 2: $ 2,3,6,7,8 przedstawiają ich wyniki Wydziałowym Zespołom ds' Jakości

i Programów Kształcenia. Zespoły Wydziałowe na tej podstawie sporządzają sprawozdartia

Z oceny własnej, stanowiącej wynik ewaluacji kształcenia w jednclstce i przedstawiają je

dziekanowi wydziału otaz Ucz,elnianemu Zespołowi Rektorskiemu ds. JakoŚci i Programów

Kszlałcenia.


