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Podstawa prawna: 

 Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do 

realizacji oceny jakości w obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie 

 Zarządzenie nr 31 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Procedury 

„Okresowy przegląd programów kształcenia oraz zatwierdzanie zmian w planach i programach 

studiów” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

 I. Cel i zakres procedury  

Przegląd programów kształcenia dokonywany jest w celu ich weryfikacji i doskonalenia, i obejmuje 

analizę:  

 zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi; 

 pokrycia efektów PRK przez efekty kierunkowe oraz pokrycia efektów kształcenia 

kierunkowego przez efekty przedmiotowe; 

 zgodności treści programowych, efektów i celów w przedmiocie z celami i efektami 

kierunkowymi, kolejności przedmiotów i powiązania treści z efektami; 

 użyteczności przedmiotów w realizacji zakładanych celów i efektów uczenia się;  

 możliwości spełnienia wymogów wstępnych w przedmiocie i unikatowości treści (eliminacja 

powtórzeń); 

 liczby godzin kontaktowych w programie oraz zgodności pracy studenta z ilością 

uzyskiwanych przez niego punktów ECTS; 

 doboru metod, form kształcenia, form zajęć, literatury (zgodność, aktualność, dostępność) 

oraz wykorzystania dostępnej bazy dydaktycznej Wydziału i Uczelni; 

 przyjętych kryteriów oceny efektów; 



 zgodności z bieżącymi i przewidywanymi potrzebami regionalnego rynku pracy; 

II. Postępowanie 

1. Komisja Programowa kierunków kształcenia dokonuje okresowych przeglądów programu 

studiów co najmniej raz w roku, w terminie do końca lutego roku kalendarzowego, w którym 

planowana jest rekrutacja na dany kierunek studiów. 

2. Komisja Programowa kierunków kształcenia przedstawia wyniki okresowego przeglądu 

programu studiów Prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia, a następnie Komisji ds. jakości 

kształcenia. 

3. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia przekazuje uwagi i zalecenia Komisji Programowej 

kierunków kształcenia nauczycielom odpowiedzialnym za przedmiot/moduł. Nauczyciele 

akademiccy odpowiedzialni za zajęcia są zobowiązani do sprawdzenia i ewentualnego 

uzupełnienia informacji w sylabusach do dnia 30 maja poprzedzającego rozpoczęcie nowego 

cyklu kształcenia. 

4. Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia analizuje przekazane wyniki okresowego przeglądu 

programu studiów oraz inne dane źródłowe (wyniki ankietyzacji, wyniki efekty kształcenia) i 

formułuje wnioski doskonalące programy kształcenia, które są przekazywane dziekanowi w 

formie pisemnej w terminie do końca października za mijający rok akademicki. 

5. Wnioski doskonalące opracowane przez Wydziałową Komisję ds. jakości kształcenia dziekan 

przekazuje przewodniczącemu komisji programowej oraz organów skupiających interesariuszy 

zewnętrznych. 

6. Na podstawie wniosków doskonalących opracowanych przez Wydziałową Komisję ds. jakości 

kształcenia Komisja Programowa kierunków kształcenia może przygotować propozycję zmian w 

programach kształcenia zgodnie z wydziałową procedurą O-I/1 Zasady zgłaszania uwag i zmian 

do programu studiów i programu kształcenia. 

7. Programy studiów są wprowadzane do programu Sylabus PRK nie później niż 3 miesiące przed 

rozpoczęciem roku akademickiego, w którym rozpocznie się ich realizacja. 

8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana, prorektor ds. kształcenia wydaje decyzję o 

możliwości dokonania następujących zmian w sylabusach w trakcie roku akademickiego w 

wypadku konieczności: 

 dostosowania treści kształcenia w ramach zajęć uwzględniające najnowsze osiągnięcia 

naukowe i artystyczne, 

 zmiany form i metod prowadzenia zajęć, 

 usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez PKA, 

 dostosowania programu kształcenia do zmian w obowiązujących przepisach. 

9. Proponowane zmiany w programach i planach studiów sukcesywnie zatwierdza Senat Uczelni w 

okresie od marca do maja dla programów obowiązujących od 1 października następnego roku 

akademickiego. 



Dziekan Wydziału Architektury 

 

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT 

 


