Zarządzenie Nr 2/2013
Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
z dnia 13 września 2013 roku
w sprawie zakresu kompetencji i regulaminu pracy
Kierunkowych Komisji Dydaktycznych,
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
oraz Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
Na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
2012 poz. 572, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu PŁ z dnia 27 stycznia 2012 r. zarządzam co
następuje:
§1. Zakres działania Kierunkowych Komisji Dydaktycznych obejmuje:
a) opracowywanie programów kształcenia z uwzględnieniem:
- efektów kształcenia na kierunku i w module/przedmiocie
- metod kształcenia
- metod weryfikacji efektów kształcenia
- organizacji studiów.
b) nadzór merytoryczny nad zgodnością programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
dla szkolnictwa wyższego oraz innymi obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i
wewnętrznymi
c) przygotowanie dokumentacji programów kształcenia zgodnie z wymaganiami określonymi w
przepisach wewnętrznych
d) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie opiniowania i weryfikacji
programów kształcenia w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz przygotowywanie
propozycji zmian w programach kształcenia
e) przestrzeganie zasad i procedur ECTS
f) weryfikację sposobu wyznaczania punktów ECTS z uwzględnieniem nakładu pracy własnej oraz
przyporządkowywanie punktów ECTS do efektów kształcenia w module
g) nadzór nad tematyką i zakresem prac dyplomowych zgodnych z efektami kształcenia
określonymi dla danego kierunku i poziomu kształcenia
h) weryfikację zakresu tematycznego egzaminu dyplomowego (formę egzaminu dyplomowego
ustala Rada Wydziału) i składu komisji dyplomowych
i) nadzór merytoryczny nad ramowym programem praktyk
j) analizowanie wyników badań losów absolwentów ankietowanych przez Biuro Karier PŁ.
§2. 1. Pracami Kierunkowej Komisji Dydaktycznej kieruje Przewodniczący.
2. Posiedzenia Kierunkowej Komisji Dydaktycznej odbywają się w terminie ustalonym przez
Przewodniczącego.
3. Ze spotkań Kierunkowej Komisji Dydaktycznej tworzone są protokoły.
4. Na potrzeby prac Kierunkowej Komisji Dydaktycznej tworzy się na platformie WIKAMP
grupę i zobowiązuje członków Komisji do aktywnego korzystania z tej formy współpracy.
5. Opiniowanie kierunkowych programów kształcenia oraz tematów prac dyplomowych może
odbywać za pomocą jednolitego systemu poczty elektronicznej PŁ.
§3. W celu realizacji zadań związanych z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia
Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej powołuje
Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKJK). Zadania WKJK określa Zarządzenie Nr
8/2013 Rektora PŁ z dnia 19 kwietnia 2013 roku. Zakres działania WKJK obejmuje w
szczególności:

a) wdrażanie na wydziale procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia
opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,
b) opracowanie i wdrożenie polityki doskonalenia jakości kształcenia oraz procedur dotyczących:
 tworzenia, opiniowania i modyfikacji programów kształcenia zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, w tym z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy,
c) oceniania stopnia osiągania efektów kształcenia przez studentów oraz inne osoby korzystające z
oferty edukacyjnej Wydziału
d) opracowanie mechanizmów zarządzania, monitorowania działania oraz doskonalenia
Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
e) monitorowanie i analiza danych w zakresie:
 stopnia osiągania efektów kształcenia studentów oraz innych osób korzystających z ofert
edukacyjnej Wydziału,
 oceny nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i wspomagania dydaktyki,
 oceny zajęć dydaktycznych
 wyników monitorowania kariery absolwentów Wydziału pozyskiwanych z Biura Karier PŁ
 zadowolenia pracodawców zatrudniających absolwentów i inne osoby korzystające z oferty
edukacyjnej Wydziału
e) przygotowanie założeń do strategii jednostki w obszarze kształcenia,
g) opiniowanie i doskonalenia programów kształcenia opracowanych przez Kierunkowe Komisje
Dydaktyczne
h) monitorowania dostępności na stronach internetowych Uczelni i wydziału pełnych i aktualnych
informacji o programach kształcenia prowadzonych na wydziale
i) weryfikowanie dla kierunków studiów II stopnia, zgodności prowadzonych badań naukowych z
obszarem kształcenia
§4. W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK) wchodzą:
 przewodniczący – prodziekan ds. kształcenia
 zastępca przewodniczącego – prodziekan ds. studenckich
 przewodniczący Kierunkowych Komisji Dydaktycznych
 kierownik Studiów Doktoranckich
 pełnomocnik dziekana ds. jakości
 pełnomocnik dziekana ds. zatrudnienia i kontaktów z absolwentami
 pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
 przedstawiciel studentów
 przedstawiciel doktorantów
§5. 1. Pracami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia kieruje Przewodniczący.
2. Posiedzenia Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia odbywają się w terminie
ustalonym przez Przewodniczącego.
3. Ze spotkań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia tworzone są protokoły.
4. Na potrzeby prac WKJK tworzy się na platformie WIKAMP grupę i zobowiązuje członków
Komisji do aktywnego korzystania z tej formy współpracy.
5. Głosowania w sprawach:

opiniowania programów kształcenia,

opiniowania tematów prac dyplomowych,

innych, za zgodą wszystkich członków WKJK,
mogą odbywać się za pośrednictwem jednolitego systemu poczty elektronicznej PŁ
(głosowanie wspomagane elektronicznie).
§6. W celu nadzorowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Dziekan
powołuje Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia (WKOJK). Zadania WKOJK określa Zarządzenie

Nr 8/2013 Rektora PŁ z dnia 19 kwietnia 2013 roku. Zakres działania WKOJK obejmuje w
szczególności:
a) opracowanie mechanizmów nadzorowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia,
b) monitorowanie różnych aspektów działalności dydaktycznej wydziału,
c) analiza danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów,
d) analiza danych w zakresie zadowolenia studentów z oferty edukacyjnej oraz warunków
studiowania,
e) ocena zasobów naukowych i dydaktycznych oraz efektywność ich wykorzystania,
f) zalecanie WKJK wprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych oraz nadzorowanie
wdrożenia tych działań,
g) sporządzanie rocznych i wieloletnich raportów zbiorczych,
h) sporządzanie raportów podsumowujących zawierających wnioski z oceny działania systemu

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dziekan Wydziału
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

