Zarządzenie Nr 2/2014
Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
z dnia 11 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania, składu, zakresu działania oraz regulaminu pracy
Komisji Dydaktycznej dla Studiów Doktoranckich
na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
Kierując się potrzebą doskonalenia jakości kształcenia na Studiach Doktoranckich
(III stopnia) prowadzonych przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej oraz działając 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. powołuję Komisję Dydaktyczną dla Studiów Doktoranckich.
A. Skład Komisji:
Dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. PŁ, przewodniczący Komisji, kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Pakowski, członek Komisji
Dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. PŁ, członek Komisji
Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, członek Komisji
Dr inż. Magdalena Orczykowska, sekretarz Komisji
Mgr inż. Paweł Tosik, przedstawiciel doktorantów
B. Zakres działania Komisji
Zakres działania Komisji Dydaktycznej dla Studiów Doktoranckich obejmuje:
1. Opracowywanie programów kształcenia z uwzględnieniem:
- efektów kształcenia przewidzianych dla studiów trzeciego stopnia
- metod weryfikacji efektów kształcenia
- sposobów organizacji studiów.
2. Nadzór merytoryczny nad zgodnością programów kształcenia z Krajowymi Ramami
Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego oraz innymi obowiązującymi przepisami
zewnętrznymi i wewnętrznymi
3. Przygotowanie dokumentacji programów kształcenia zgodnie z wymaganiami określonymi
w przepisach wewnętrznych
4. Przestrzeganie zasad i procedur ECTS
5. Weryfikację sposobu wyznaczania punktów ECTS z uwzględnieniem nakładu pracy
własnej oraz przyporządkowywanie punktów ECTS do efektów kształcenia
6. Przedstawianie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia corocznych wyników
samooceny i planów poprawy jakości kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych
na Wydziale
7. Opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian w programach kształcenia, albo
projektów nowych programów kształcenia
8. Opracowywanie i przedstawianie Dziekanowi rekomendacji celów oraz działań Wydziału
w zakresie zarządzania jakością kształcenia,
9. Analiza wyników anonimowych ankiet oceny zajęć, wypełnianych przez doktorantów,

10. Stałe monitorowanie, okresowa analiza i ocena jakości procesu i efektów kształcenia na
studiach doktoranckich, nadzór nad wdrażaniem działań doskonalących jakość kształcenia na
studiach doktoranckich,
11. Udział w procesie akredytacji instytucjonalnej lub programowej oraz w innych procesach
zewnętrznej oceny Wydziału,
12. Analiza wyników rekrutacji oraz analiza przyczyn niepowodzeń doktorantów w zakresie
przebiegu procesu kształcenia
13. Współpraca z jednostkami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi mającymi wpływna jakość
kształcenia na poziomie Wydziału.
C. Regulamin prac Komisji
1. Pracami Kierunkowej Komisji Dydaktycznej kieruje jej Przewodniczący.
2. Posiedzenia Kierunkowej Komisji Dydaktycznej odbywają się w terminach ustalonych
przez Przewodniczącego.
3. Ze spotkań Komisji Dydaktycznej tworzone są protokoły.
4. Na potrzeby prac Komisji Dydaktycznej tworzy się na platformie WIKAMP grupę
i zobowiązuje członków Komisji do aktywnego korzystania z tej formy współpracy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dziekan Wydziału
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

