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Ocena programów kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia 

 

 

1. Cel procedury 
 

Celem niniejszej procedury jest monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia 

oraz weryfikacja zakładanych efektów kształcenia. 

 

2. Zakres stosowania procedury 
 

Procedura obowiązuje na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Systemowi oceny 

i weryfikacji podlegają programy kształcenia realizowane na wszystkich kierunkach, 

poziomach i formach kształcenia prowadzonych na Wydziale. Ocena programów 

tj. efektów kształcenia oraz procesu kształcenia prowadzącego do ich osiągnięcia 

dokonywana jest każdorazowo po zakończeniu roku akademickiego. 

 

3. Definicje 
 

3.1. Zespół zadaniowy - zespół powołany do oceny programów kształcenia i weryfikacji 

efektów kształcenia, w którego skład wchodzą:  

1) przedstawiciele minimum kadrowego dla danego kierunku studiów,  

2) prodziekan ds. kształcenia,  

3) członek/członkowie Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Dodatkowo w skład zespołu zadaniowego mogą być powołani: 

1) kierownik administracyjny wydziału (lub pracownik dziekanatu, właściwy dla 

danego kierunku studiów),  

2) wydziałowy kierownik praktyk studenckich / wydziałowy opiekun praktyk 

studenckich,  

3) przedstawiciel studentów/doktorantów, 

4) inne niewymienione osoby. 
 

3.2.Raport zbiorczy –dokument zawierający: 

1) analizę i wnioski z oceny dokonanej przez zespół zadaniowy i Wydziałowej Komisji 

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

2) informacje uzyskane od nauczycieli akademickich, studentów, absolwentów 

i pracodawców (opracowania danych z ankietyzacji), 

3) opis podjętych działań na rzecz doskonalenia programu kształcenia w tym efektów 

kształcenia. 

Minimalny zakres danych zawartych w raporcie zbiorczym określa Uczelniana Komisja 

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

 



 

4. Skróty 
 

D - Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, 

ZZ - Zespół Zadaniowy/Zespoły zadaniowe, 

RW - Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki,  

UKZJK  – Uczelniana Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

WKZJK - Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

PDJK - Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

PRJK - Pełnomocnik Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 

5. Odpowiedzialność 
 

5.1. Dziekan Wydziału: 

- nadzór nad Systemem oceny i weryfikacji, 

- ustalenie i przedstawienie Radzie Wydziału składu zespołów zadaniowych, 

- zlecenie Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i zespołom 

zadaniowym dokonania oceny programów kształcenia i weryfikacji efektów 

kształcenia. 
 

5.2. Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia: 

- nadzór nad opracowywaniem raportu zbiorczego, 

- przekazanie raportu zbiorczego Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia, 

- przekazanie raportu zbiorczego Dziekanowi Wydziału, 

- przedstawienie raportu zbiorczego na posiedzeniu Rady Wydziału. 

 

6. Sposób postępowania 
 

6.1. Powołanie zespołów zadaniowych do oceny programów kształcenia i weryfikacji 

efektów kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i formach kształcenia 

prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (D, RW). 

6.2. Dokonanie oceny programów kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia przez 

właściwy Zespół Zadaniowy (ZZ) oraz WKZJK. 

6.3. Opracowanie raportu zbiorczego zgodnie z wytycznymi UKZJK (WKZJK) 

i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonej oceny (WKZJK). 

6.4. Przekazanie raportu zbiorczego Dziekanowi Wydziału (PDJK). 

6.5. Prezentacja raportu zbiorczego podczas posiedzenia Rady Wydziału (PDJK). 

6.6. Przekazanie raportu zbiorczego do Pełnomocnika Rektora ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia (PDJK). 

 

7. Dokumenty związane 
 

7.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

7.2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów. 

7.3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów. 



7.4. Uchwała nr 85/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z 

dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej. 

7.5. Zarządzenie nr 21/2014 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie oceny programów kształcenia i weryfikacji efektów 

kształcenia. 

 

8. Wykaz dokumentów roboczych 

8.1. Raport z oceny programu kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia. 

8.2. Opracowane wyniki ankietyzacji studentów (Ankieta nauczyciela akademickiego 

i modułu zajęć (przedmiotu), Ankieta organizacji studiów, Ankieta pracownika 

niebędącego nauczycielem akademickim). 

8.3. Opracowane wyniki ankietyzacji pracodawców (Ankieta pracodawcy). 

8.4. Opracowane wyniki ankietyzacji nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na 

ocenianym kierunku (Ankieta dla minimum kadrowego). 

8.5. Opracowane przez Dział Promocji, Karier i Rozwoju informacje dotyczące losów 

absolwentów. 

 

9. Rozdzielnik 

 D, PDJK, WKZJK 

 


