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Przegląd programu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

 

 

1. Cel procedury 

 

Celem niniejszej procedury jest monitorowanie i doskonalenie programów studiów oraz 

weryfikacja zakładanych efektów uczenia się. 

 

2. Zakres stosowania procedury 

 

Procedura obowiązuje na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Przegląd programu studiów 

obejmuje ocenę efektów uczenia się oraz ocenę procesu kształcenia prowadzącego do ich 

osiągnięcia. Systemowi oceny i weryfikacji podlegają programy studiów realizowane na Wydziale 

na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach. Przeglądowi podlegają programy nowych studiów 

oraz programy, na podstawie których prowadzone jest kształcenie w danym cyklu, każdorazowo 

po zakończeniu danego roku akademickiego. 

 

3. Definicje 

 

3.1. Zespół zadaniowy - zespół powołany do dokonania przeglądu programu studiów na 

określonym kierunku, poziomie i profilu. W skład zespołu zadaniowego wchodzą:  

1) prodziekan ds. kształcenia właściwy dla danego kierunku, 

2) kierownik lub opiekun studiów o ile został powołany, 

3) członek/członkowie WKZJK,  

4) co najwyżej 5 nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora prowadzący 

zajęcia na kierunku, którego program podlega przeglądowi,  

5) przedstawiciel studentów. 

W zależności od potrzeb do pracy w zespole zadaniowym mogą zostać powołani:  

1) kierownik administracyjny wydziału lub pracownik dziekanatu, właściwy dla danego kierunku 

studiów, 

2) kierownik praktyk zawodowych/opiekun praktyk zawodowych,  

3) koordynator ds. systemu USOS,  

4) przedstawiciel doktorantów. 

 

3.2.Raport zbiorczy –dokument z przeglądu programu studiów, zawierający w szczególności 

wnioski z analizy: 

1) przeglądu programu studiów,  

2) informacji uzyskanych od studentów, absolwentów oraz pracodawców (ankiety),  

3) opis podjętych działań na rzecz doskonalenia programu studiów, w tym efektów uczenia się,  

4) rekomendacje dotyczące zmian w programie studiów. 
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Formularz raportu z przeglądu programu studiów i opinii z przeglądu programu nowych studiów 

opracowuje i zatwierdza Uczelniana Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 

4. Skróty 

 

D - Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, 

ZZ - Zespół Zadaniowy/Zespoły zadaniowe, 

UKZJK  – Uczelniana Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

WKZJK - Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

KJK - Wydziałowy koordynator ds. zapewniania jakości kształcenia, 

PRJK - Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia, 

T - Termin realizacji. 

 

5. Odpowiedzialność 

 

5.1. Dziekan Wydziału: 

- nadzór nad systemem przeglądu programu studiów i weryfikacji efektów uczenia się, 

- ustalenie składu zespołów zadaniowych, 

- zlecenie Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i zespołom zadaniowym 

dokonania przeglądu programów studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

 

5.2. Wydziałowy koordynator ds. zapewniania jakości kształcenia: 

- nadzór nad opracowywaniem raportu zbiorczego, 

- przekazanie raportu zbiorczego Dziekanowi Wydziału, 

- przekazanie raportu zbiorczego Pełnomocnikowi Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia. 

 

5.3. Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia: 

- opracowanie raportu zbiorczego, 

- przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu programu studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu. 

 

6. Sposób postępowania 

 

6.1. Powołanie zespołów zadaniowych do przeprowadzenia przeglądu programu studiów na 

określonych kierunkach, poziomach i profilach (D). T: na początku kadencji dziekańskiej na 

okres trwania kadencji lub każdorazowo po zakończeniu danego roku akademickiego, 

w którym prowadzono kształcenie na podstawie programów studiów, które będą 

przedmiotem oceny. 

6.2. Zlecenie Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i zespołom zadaniowym 

dokonania przeglądu programów studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (D).  

T: po zakończeniu danego roku akademickiego, nie później niż do dnia 30 października. 
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6.3. Dokonanie przeglądu programów studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu przez 

właściwy Zespół Zadaniowy (ZZ) oraz Wydziałową Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

(WKZJK). Przygotowanie raportu z przeglądu programów studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu przez właściwy Zespół Zadaniowy (ZZ). T: przegląd programu studiów "po 

zakończeniu danego roku akademickiego" odbywa się nie później niż do dnia 30 listopada. 

6.4. Opracowanie raportu zbiorczego z przeglądu programu studiów na określonych kierunkach, 

poziomach i profilach zgodnie z wytycznymi UKZJK (KJK, WKZJK) i przechowywanie 

dokumentacji z przeprowadzonej oceny (WKZJK). T: Raport zbiorczy powinien zostać 

opracowany nie później niż do dnia 15 grudnia roku, w którym prowadzony był przegląd. 

6.5. Przekazanie raportu zbiorczego Dziekanowi Wydziału (KJK). T: w terminie do 14 dni, od 

zatwierdzenia przez WKZJK raportu zbiorczego z przeglądu programu studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu. 

6.6. Przekazanie raportu zbiorczego do Pełnomocnika Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia 

(KJK). T: w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym był prowadzony przegląd wydziałowy. 

 

7. Dokumenty związane 

 

7.1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

7.2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów. 

7.3. Zarządzenie nr 122/2020 Rektora PRz z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

7.4. Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 15 

marca 2021 r. w sprawie przeglądu programu studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu. 

 

8. Wykaz dokumentów roboczych 

8.1. Formularz Raportu z przeglądu programu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

8.2. Opracowane wyniki ankietyzacji w systemie USOS (ankieta oceny nauczyciela akademickiego, 

ankieta oceny zajęć (przedmiotu), ankieta organizacji studiów, ankieta pracownika 

niebędącego nauczycielem akademickim). 

8.3. Opracowane wyniki ankietyzacji pracodawców (ankieta pracodawcy). 

8.4. Opracowane przez Biuro Karier informacje dotyczące losów absolwentów. 

8.5. Sprawozdanie z przebiegu studenckich praktyk zawodowych realizowanych w ocenianym roku 

akademickim. 

8.6. Informacje dotyczące wymiany studentów w ramach programu ERASMUS. 

 

9. Rozdzielnik 

D, KJK, WKZJK 

 

 


