Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
§1
1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele kształcenia,
Sylwetka absolwenta odnoszą się do studiów, których cykl kształcenia rozpoczął się przed
rokiem akademickim 2012/2013.
2. Użyte w tekście terminy: Program kształcenia, Program studiów, Plan studiów, Karta
przedmiotu, Macierz powiązań efektów dotyczą/odnoszą się do studiów, których cykl
kształcenia rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013 i później. Studia te są prowadzone
zgodnie z programami kształcenia uwzględniającymi efekty kształcenia opisane w Krajowych
Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
§2
1. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) działający na rzecz
zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale jest integralnie związany z
Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia.
2. Nadzór nad systemem wydziałowym sprawuje Dziekan. Rada wydziału może podejmować
uchwały w sprawach zapewniania jakości kształcenia na wydziale.
3. Dziekan powołuje Wydziałową Komisję ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia
(WKOZJK).
4. W skład WKOZJK wchodzą:
1) prodziekan ds. dydaktyki albo pełnomocnik dziekana ds. zapewniania jakości
kształcenia - jako przewodniczący komisji,
2) przewodniczący komisji programowych kierunków studiów prowadzonych na wydziale
oraz co najmniej jeden profesor lub doktor habilitowany,
3) kierownik studiów doktoranckich na wydziale,
4) przedstawiciel studentów,
5) przedstawiciel doktorantów,
6) inne osoby wskazane przez Dziekana.
5. Członków WKOZJK powołuje na okres kadencji władz Uczelni, Dziekan po zasięgnięciu
opinii rady wydziału. Dziekan może odwołać członków WKOZJK.
6. Dziekan informuje Prorektora Uczelni ds. Nauczania o powołaniu komisji określonej w ust. 3
podając jej skład.
7. Przewodniczący WKOZJK monitoruje publikowanie pełnych i aktualnych
kształcenia/Programów nauczania na stronie internetowej wydziału

Programów

8. Zakres działania WKOZJK obejmuje:
1) monitorowanie jakości procesu kształcenia,
2) ocenę procesu kształcenia,
3) ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
4) inne działania dotyczące kształtowania kultury jakości kształcenia na wydziale,
5) opracowywanie i przekazywanie Dziekanowi okresowych sprawozdań z prac Komisji.

§3
Zakres działania WKOZJK obejmuje w szczególności:
1. Monitorowanie procesu kształcenia na wszystkich stopniach i formach studiów, które
rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 oraz później, polegające na:
1) systematycznej analizie i weryfikacji związku kierunków studiów prowadzonych na
wydziale ze strategią rozwoju wydziału i Uczelni, w tym z jej misją,
2) weryfikacji:
a) zgodności przyjętych w Programach kształcenia założonych Efektów kształcenia
z efektami kształcenia dla właściwego obszaru i kierunku studiów opisanych
w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i określonych
w aktach prawnych wyższego rzędu oraz Uchwałach Senatu Uczelni
i zarządzeniach wewnętrznych Rektora Uczelni,
b) spełniania warunków do prowadzenia studiów na określonym kierunku i stopniu
studiów, a w szczególności wymagań dotyczących minimum kadrowego, co
obejmuje m.in. weryfikację kadry nauczającej z udokumentowanym dorobkiem
naukowym lub/i dydaktycznym w danym obszarze wiedzy, dziedzinie
i dyscyplinie, a także obsady zajęć przez profesorów i doktorów habilitowanych,
3) określeniu celów i strategii zapewniania oraz doskonalenia jakości kształcenia na
studiach prowadzonych przez wydział, w szczególności dotyczy to:
a) opracowywania procedur tworzenia, opiniowania, okresowych przeglądów (co
najmniej raz w roku) i modyfikacji Programów kształcenia oraz weryfikacji
osiąganych efektów kształcenia,
b) opracowywania procedur:
o sprawdzania wiedzy i umiejętności studentów,
o przygotowywania i oceniania prac dyplomowych, ich dokumentowania i
przechowywania,
o dyplomowania – organizacji, oceny egzaminu dyplomowego, zakresu i zasad
tworzenia listy zagadnień egzaminacyjnych,
c) analizy warunków i trybu rekrutacji na studia,
d) opracowywania zasad i procedur organizacji oraz przeprowadzania ankiet
studenckich i hospitacji zajęć,
e) monitorowania przebiegu praktyk, ich kontroli, oceny i związków z założonymi
efektami kształcenia,
f) systemu i procedur przypisywania punktów ECTS do poszczególnych
przedmiotów/bloków/modułów,
g) gromadzenia, analizowania opinii oraz współpracy z pracodawcami nad
doskonaleniem Programów kształcenia wspólnie z Radą Społeczną.
4) podnoszeniu atrakcyjności prowadzonych na wydziale kierunków studiów oraz
konkurencyjności tych studiów na krajowym i międzynarodowym rynku usług
edukacyjnych poprzez dostosowywanie oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb
rynku pracy,
5) opracowywaniu metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej,
6) monitorowaniu działalności studenckich kół naukowych,
7) określania zasad i procedur gromadzenia, opracowania, analizy, interpretacji oraz
wykorzystania danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów,
8) badania mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
9) opracowywania kryteriów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich.
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10) monitorowaniu dostępności, na stronach internetowych Działu Rekrutacji Uczelni
(Serwis dla kandydatów na studia), pełnych, wiarygodnych i aktualnych informacji o:
a) warunkach i trybie rekrutacji na studia prowadzone na wydziale,
b) stopniach studiów (studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie,
studia podyplomowe), formach studiów (stacjonarne, niestacjonarne) na studiach
prowadzonych na wydziale,
c) Programach kształcenia dla studiów prowadzonych na wydziale.
11) opracowywaniu metod i procedur weryfikacji osiągania przez studentów założonych
efektów kształcenia,
12) weryfikowaniu – dla kierunku studiów prowadzonego na drugim stopniu studiów –
zgodności prowadzonych badań naukowych w obszarze wiedzy z obszarem kształcenia
na studiach wyższych,
13) analizowaniu i publikowaniu wyników oceny jakości kształcenia, w tym
w szczególności:
a) wyników egzaminów oraz innych form weryfikowania założonych efektów
kształcenia osiąganych przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych,
b) opinii formułowanych przez studentów i nauczycieli akademickich w
anonimowych ankietach,
c) opinii i wniosków z monitorowania karier absolwentów wydziału pozyskiwanych
z Biura Karier.
2. Monitorowanie procesu kształcenia na wszystkich stopniach i formach studiów, których cykl
kształcenia rozpoczął się przed rokiem akademickim 2012/2013, obejmuje działania
określone w §3 w ust. 1, pkt.: 1), 2b), 3b)3e), 4)9), 10a), 10b), 12), 13b), 13c) i dodatkowo
dotyczy:
1) opracowywania procedur tworzenia, opiniowania, okresowych przeglądów (co najmniej
raz w roku) i modyfikacji Programów nauczania, Planów studiów oraz weryfikacji
osiąganych celów kształcenia,
2) charakterystyki kierunków studiów prowadzonych na wydziale,
3) Sylwetki absolwenta ze szczególnym uwzględnieniem założonej struktury kwalifikacji
absolwenta,
4) opracowanych Programów nauczania, Planów studiów oraz merytorycznych treści
kursów określonych w dokumentach Opisy kursów w kontekście obowiązujących
Standardów kształcenia, założonych Celów kształcenia oraz przyjętej struktury
kwalifikacji absolwenta,
5) systemu i procedur przypisywania punktów ECTS do poszczególnych kursów/grup
kursów,
6) adekwatności form egzaminów i wymagań egzaminacyjnych do założonych celów
kształcenia i przyjętej w opisie sylwetki absolwenta struktury jego kwalifikacji,
7) analizowania i publikowania wyników oceny jakości kształcenia, w tym wyników
egzaminów oraz innych form weryfikowania osiągania przez studentów założonych
celów kształcenia,
8) określenia wymagań stawianych pracom dyplomowym,
9) gromadzenia i analizowania opinii oraz współpracy z pracodawcami nad doskonaleniem
Programów nauczania, Planów studiów wspólnie z Radą Społeczną,
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10) monitorowania dostępności, na stronach internetowych Działu Rekrutacji Uczelni
(Serwis dla kandydatów na studia), pełnych, wiarygodnych i aktualnych informacji
o Programach nauczania/Planów studiów dla studiów prowadzonych na wydziale.
3. Ocenę procesu kształcenia na studiach, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013
i później, wykonuje się na podstawie dokumentacji dla danego kierunku/specjalności studiów
i opiera się na analizie następujących dokumentów: Program kształcenia, na który składają
się: Program studiów, Plan studiów, Karty przedmiotów, Macierze powiązań obszarowych
efektów kształcenia z kierunkowymi efektami kształcenia. Ocenie podlegają:
1) obowiązujące Programy kształcenia oraz przyszłe projekty Programów kształcenia,
a w szczególności:
a) ich zgodność ze strategią rozwoju wydziału, Uczelni i jej misją, z obszarowymi
i kierunkowymi efektami kształcenia, a także z opiniami pracodawców,
b) kolejność przedmiotów określona w dokumentach Plan studiów,
c) zastosowane metody kształcenia,
d) procedury przypisywania punktów ECTS przedmiotom/blokom/modułom.
2) procedury weryfikowania osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia.
3) opiniowanie obsady zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich pod kątem
zgodności ich kwalifikacji (np. specjalizacja naukowa, dorobek naukowy,
doświadczenie zawodowe) z prowadzonymi przedmiotami.
4) stopnie i formy studiów prowadzone na wydziale,
5) jakość obsługi studentów i doktorantów przez dziekanat,
6) wymagania:
a) egzaminacyjne,
b) stawiane pracom dyplomowym (inżynierskim i magisterskim),
7) tematy prac dyplomowych, jakość prac dyplomowych oraz proces ich oceniania,
8) listy zagadnień do egzaminu dyplomowego i sposób jego przeprowadzania,
9) procedury dostosowywania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy
w oparciu o wykorzystanie:
a) informacji o organizacji, przebiegu i wyników oceny praktyk studenckich,
b) wyników monitorowania przez Biuro Karier zawodowych karier absolwentów,
c) opinii pracodawców.
4. Ocenę procesu kształcenia na studiach, których cykl kształcenia rozpoczął się przed rokiem
akademickim 2012/2013, wykonuje się na podstawie dokumentacji dla danego kierunku
i specjalności studiów i opiera się na analizie następujących dokumentów: Program
nauczania, Plan studiów, Opisy kursów. Proces oceniania obejmuje działania określone w §3
w ust. 3. pkt.: 1b), 1d) i 3)9). Ewaluacji dodatkowo podlegają:
1) zgodność merytorycznych treści opracowanych Programów nauczania, Planów studiów
oraz Opisów kursów na wszystkich poziomach i formach kształcenia ze strategią uczelni
i wydziału, z obowiązującym dla danego kierunku standardem kształcenia, z
założonymi celami kształcenia i kwalifikacjami opisanymi w Sylwetce absolwenta, a
także z opiniami pracodawców,
2) procedury dotyczące osiągania przez studentów założonych celów kształcenia,
3) relacje pomiędzy liczbą nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe
a liczbą studentów,
4) struktura kwalifikacji absolwenta sformułowana w opisie Sylwetki absolwenta,

4

5) zasady przypisania punktów ECTS do poszczególnych kursów/grup kursów.
5. Ocenę jakości organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych przeprowadza się na
podstawie analizy:
1) opinii dotyczących Programów kształcenia/Programów nauczania, obsługi procesu
kształcenia, jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz kwalifikacji nauczycieli
akademickich i kwalifikacji absolwentów pochodzących z badań ankietowych
studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli
akademickich, absolwentów i pracodawców.
2) warunków realizacji procesu kształcenia, na który składają się:
a) infrastruktura dydaktyczna: sale: wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe,
laboratoria, w tym laboratoria komputerowe, dostępność do Internetu,
wyposażenie sal w środki audiowizualne, dostęp studentów do komputerów poza
godzinami zajęć dydaktycznych itp.,
b) wyposażenia i zasobów bibliotek i czytelni wydziałowych, w szczególności
aktualizowania zasobów pod kątem potrzeb i dostępu studentów, doktorantów,
nauczycieli akademickich do: zasobów biblioteki, katalogów i komputerowych
baz danych Biblioteki Głównej i poza nią.
6. Inne zadania związane z uczestnictwem w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego oraz
podejmowanie działań sprzyjających kształtowaniu kultury jakości kształcenia na wydziale,
a w szczególności:
1) realizacja doraźnych zaleceń RJK i Dziekana,
2) badanie i opracowanie metod doskonalenia jakości wydziałowej obsługi
administracyjnej procesu kształcenia oraz studentów,
3) badanie warunków socjalnych studentów i doktorantów,
4) badanie i opracowanie metod i zaleceń dotyczących:
a) mobilności studentów i doktorantów,
b) systemu nagradzania nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników
administracji realizujących zadania na rzecz procesu kształcenia na wydziale.
7. Wyniki okresowych ocen Programów kształcenia/Programu nauczania i Efektów
kształcenia/Celów kształcenia stanowią podstawę do ich modyfikowania i doskonalenia
§6
1. Na wydziale tworzy się komisje programowe dla każdego kierunku studiów i dla każdej
specjalności. Komisji programowej kierunku studiów/komisji programowej specjalności
przewodniczy profesor lub doktor habilitowany.
2. Przewodniczący komisji programowej wybierany jest w trybie określonym Regulaminem
Wydziału.
3. Zadaniem komisji programowych jest opracowywanie i doskonalenie Programów
kształcenia/Programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz we
współpracy z WKOZJK.
4. Członków komisji programowych powołuje, na okres kadencji władz, Dziekan po
zasięgnięciu opinii rady wydziału. Odwołanie członka komisji odbywa się w trybie
określonym Regulaminem Wydziału.
§7
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1. Przewodniczący WKOZJK przygotowuje podsumowujące sprawozdania nt. samooceny
jakości kształcenia na wydziale, zawierające wnioski oraz proponowane działania, mające na
celu doskonalenie jakości kształcenia, a następnie przekazuje je Dziekanowi.
2. Dziekan przedkłada radzie wydziału ocenę efektów kształcenia na wydziale. Rada wydziału
przynajmniej raz w roku akademickim poświęca jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom
doskonalenia jakości kształcenia na wydziale.
3. Opracowane raporty samooceny oraz protokoły z posiedzeń rad wydziałów dotyczących
jakości kształcenia Dziekan przekazuje, za pośrednictwem Działu Nauczania, w terminie do
końca maja każdego roku akademickiego, Radzie ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, która
dokonuje rekomendacji dla poszczególnych kierunków studiów lub zaleca, w razie
konieczności, podjęcie stosownych działań.
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