ZARZĄDZENIE Nr 23/2015
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie Polityki Jakości Politechniki Koszalińskiej

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 j.t.) oraz Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej
Nr 71/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Uczelni
do 2020 roku postanawiam, co następuje.
§1
Politechnika Koszalińska, realizując Strategię Rozwoju Uczelni, dąży do doskonalenia
jakości prowadzonych badań naukowych, zapewniania jakości kształcenia studentom,
doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych oraz wszystkim osobom
korzystającym z usług edukacyjnych nakierowanych na zdobywanie wiedzy,
umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Politechnika Koszalińska
realizuje działania na rzecz doskonalenia programów kształcenia we współpracy
z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dbając o podnoszenie kwalifikacji
kadry, zapewnia system wsparcia dydaktycznego, naukowego i materialnego
studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych, a także dąży do stałej
poprawy warunków prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej.
§2
Politechnika Koszalińska deklaruje:
− konstruowanie programów kształcenia zapewniających osiąganie zakładanych
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
− zaspokajanie oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu
do świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych oraz prowadzonych badań
naukowych,
− dostosowywanie oferty edukacyjnej do zapotrzebowania rynku pracy,
− zapewnianie studentom i doktorantom oraz słuchaczom studiów podyplomowych
wsparcia naukowego, dydaktycznego i materialnego,
− tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju kadry,
− kształtowanie świadomości pracowników Uczelni w zakresie ich wpływu na jakość
kształcenia studentów,
− prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wsparcie
w upowszechnianiu wyników badań,

− współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz
edukacyjnymi poprzez wymianę studentów i kadry naukowej, a także realizację
projektów dydaktycznych oraz wspólne prowadzenie badań naukowych,
− współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności z pracodawcami
z regionu,
− dbałość o wysoki poziom infrastruktury Uczelni, w tym jej dostępność dla osób
niepełnosprawnych,
− zapewnianie nowoczesnego wyposażenia pracowni dydaktycznych i naukowych
oraz wsparcie w korzystaniu z technologii informacyjnych w procesie
dydaktycznym i w badaniach naukowych,
− doskonalenie Jednolitego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uczelni,
− przestrzeganie procedur Jednolitego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Uczelni, w tym również procedur określonych w ramach Wewnętrznych
Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia w podstawowych jednostkach Uczelni.
§3
Wszyscy pracownicy Politechniki Koszalińskiej zobowiązani są do realizacji
powyższej Polityki Jakości.
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