UCHWAŁA Nr 7/2009

Senatu Politechniki Koszalińskiej
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej
Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Postanowienia Deklaracji Bolońskiej oraz Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia
dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe
i makrokierunki nakładają na społeczność akademicką obowiązek wprowadzenia
systemu zapewnienia jakości kształcenia. W związku z powyższym Senat
Politechniki Koszalińskiej uchwala, co następuje:

1. Zgodnie

z

Uchwałą

Senatu

Politechniki

Koszalińskiej

z

dnia

15 grudnia 2004 roku oraz wyżej wymienionymi uregulowaniami, Jednolity
System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
powinien obejmować:
a) monitoring organizacji studiów, a w tym ich elastyczności, systemu
akumulacji i transferu punktów ECTS, studenckich praktyk zawodowych
i międzynarodowej wymiany studentów,
b) ocenę planów i programów nauczania dla poszczególnych kierunków
studiów z punktu widzenia zgodności z odpowiednimi standardami
kształcenia oraz kompetencji absolwenta, monitoring liczebności i jakości
kadry naukowo-dydaktycznej,

c) ocenę organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, a w tym procesów
rekrutacji i dyplomowania oraz wspomagających tę organizację systemów
informatycznych (systemy: Elektroniczna Rekrutacja, Dydaktyka oraz
HMS/Dziekanat, a w bliskiej perspektywie platformę Wirtualny Dziekanat),
d) ocenę

jakości

kształcenia

obejmującą:

przegląd

przygotowania

dydaktycznego młodych pracowników nauki oraz doktorantów, system
oceny kadry dydaktycznej w drodze hospitacji zajęć oraz wspomagający
tę ocenę system anonimowej ankietyzacji studentów i absolwentów,
e) monitoring i ocenę rynkowej przydatności absolwentów bazującą
na ankietyzacji pracodawców.
2. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Systemu są Wydziałowe/
Instytutowe Zespoły d/s Jakości Kształcenia. Członków tych zespołów
na okres kadencji powołuje kierownik jednostki organizacyjnej.
3. Na poziomie uczelnianym działania podejmowane w ramach Systemu inicjuje,
nadzoruje i analizuje Uczelniana Rada d/s Jakości Kształcenia. Członków
Uczelnianej Rady d/s Jakości Kształcenia na okres kadencji powołuje Rektor.
4. Wyniki ocen i analiz uzyskane na poziomie wydziałów/instytutów
wykorzystywane są jako elementy służące samoocenie i podnoszeniu jakości
kształcenia.
5. Syntetyczne wyniki ocen i analiz przekazywane Uczelnianej Radzie
d/s Jakości Kształcenia służą wypracowaniu ogólnouczelnianych działań
na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

