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PODSTAWY PRAWNE 
 

1. Uchwała nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania 
jakości kształcenia 

2. Zarządzenie nr 124 Rektora ZUT z dnia 17 sierpnia 2009 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 129 z dn. 8 
września 2009r., Zarządzenie nr 106 z dnia 27 października 2010 r.) w sprawie powołania Uczelnianej 
Komisji ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2009/2010 

3. Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 53 z dnia 25 
czerwca 2010 r.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości 
kształcenia 

4. Zarządzenie nr 166 Rektora ZUT z dnia 19 listopada 2009 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 180 z dnia 9 
grudnia 2009 r. oraz Zarządzenie nr 21 z dnia 29 marca 2010 r.) w sprawie wprowadzenia jednolitych 
zasad sporządzania planów studiów i programów nauczania 

5. Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady 
prowadzenia ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie 

6. Zarządzenie nr 35 Rektora ZUT z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy 
ankiet studenta, absolwenta studiów wyższych ZUT w Szczecinie, pracodawców i kandydatów na 
studia 

7. Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady 
prowadzenia hospitacji” w ZUT w Szczecinie 

8. Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 października 2010 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 80 z dnia 
12 grudnia 2011 r.) w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

9. Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Tryb 
postępowania przy tworzeniu nowych kierunków studiów, studiów międzykierunkowych i 
makrokierunków studiów” w ZUT w Szczecinie 

10. Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie jednolitych zasad 
sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla 
szkolnictwa wyższego 

11. Zarządzenie nr 5 Rektora ZUT z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34 w dnia 6 
maja 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie 

12. Zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora 
ZUT w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania 
planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa 
wyższego 

13. Uchwała nr 109 Senatu ZUT z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59 Senatu ZUT z 
dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

14. Zarządzenie nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji 
ds. Jakości Kształcenia 

15. Zarządzenie nr 3 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie 

16. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze 
„Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie 

17. Zarządzenie nr 17 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Tryb 
uruchomienia i zniesienia kierunku studiów” w ZUT w Szczecinie 

18. Zarządzenie nr 19 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 z dnia 15 
listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

19. Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości 
w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie 
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20. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZUT 
w Szczecinie 

21. Uchwała nr 47 Senatu ZUT z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki jakości 
kształcenia ZUT w Szczecinie 

22. Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do procedury 
„Tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów” w ZUT w Szczecinie 

23. Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie” 

24. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i 
akumulacji punktów (ECTS) w ZUT w Szczecinie 

25. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie” 

26. Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia powołanej zarządzeniem nr 91 z dnia 15 listopada 2012 r. 

27. Uchwała nr 61 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ”Organizacji potwierdzania 
efektów uczenia się w ZUT w Szczecinie” 

28. Zarządzenie nr 44 Rektora ZUT z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie procesu dyplomowania 
29. Zarządzenie nr 2 Rektora ZUT z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 4 z dnia 7 stycznia 

2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu 
dydaktycznego, obowiązujących w procedurze „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w 
Szczecinie 

30. Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad 
przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów kształcenia opisanych w 
programach kształcenia na kierunkach studiów wyższych, studiach doktoranckich i podyplomowych w 
ZUT w Szczecinie 

31. Zarządzenie nr 28 Rektora ZUT z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia powołanej zarządzenie nr 91 z dnia 15 listopada 2012 r. 

32. Zarządzenie nr 40 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
wdrażania na wydziałach zaleceń wynikających z oceny zewnętrznych instytucji akredytacyjnych 
(PWZA) w ZUT w Szczecinie 

33. Zarządzenie nr 89 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia 

34. Zarządzenie nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 48 z dnia 23 
czerwca 2017 r.) w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016–
2020 

35. Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Podstaw funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości 
w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie 

36. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze 
„Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie 

37. Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie 

38. Zarządzenie nr 23 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 
21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury „zasady prowadzenia hospitacji” w ZUT w 
Szczecinie. 

39. Zarządzenie nr 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur „ okresowy przegląd programów kształcenia 
oraz zatwierdzanie zmian w planach i programach studiów” w ZUT w Szczecinie. 
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40. Zarządzenie nr 31 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury 
"Okresowy przegląd programów kształcenia oraz zatwierdzanie zmian w planach i programach 
kształcenia" w ZUT w Szczecinie.  

41. Uchwała nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT w 
Szczecinie dla wydziałów dotyczących przygotowania projektu programów studiów dostosowujących 
do wymagań określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

42. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania 
w ZUT w Szczecinie. 

43. Uchwała nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia Organizacji 
potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w 
ZUT.  

44. Uchwała nr 66 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania 
kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych. 

45.  Uchwała nr 96 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu 
ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia.  

46. Uchwała nr 97 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i 
akumulacji punktów w ZUT w Szczecinie. 

47. Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 7 października 2019 r. w sprawie jednolitych zasad 
przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się określonych w 
programach studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych oraz w programie kształcenia Szkoły 
Doktorskiej.  

48. Zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZUT.  

49. Zarządzenie nr 76 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 23 Rektora 
ZUT z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia hospitacji" w 
ZUT w Szczecinie. 

50. Zarządzenie nr 88 Rektora ZUT z dnia 25 października 2019 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia na kadencje 2016-2020 powołanej zarządzeniem nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 
listopada 2016 r.. 

51. Zarządzenie nr 98 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
"Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów" w ZUT w Szczecinie.  

52. Zarządzenie nr 116 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 90 Rektora ZUT z 
dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 
2016-2020. 

 

SKŁAD KOMISJI WYDZIAŁOWEJ 

Imię Nazwisko  Funkcja 
dr inż. Piotr Popiel Przewodniczący komisji 

Pełnomocnik Dziekana d/s jakości kształcenia 
dr inż. Piotr Brzozowski Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji 
dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska kier.st. Architektura i Urbanistyka 
dr inż. Ewa Silicka kier.st. Budownictwo 
dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska  kier.st. Inżynieria Środowiska 
dr Bogusława Koszałka kier.st. Wzornictwo 
mgr inż. Robert Cypryjański doktorant 
inż. Krzysztof Wojciechowski przedstawiciel studentów 
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O RAPORCIE 
W roku akademickim 2018/2019 Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) kontynuowała działania 
mające na celu poprawę jakość procesu kształcenia, wynikających zarówno z przepisów ogólnopolskich, 
uczelnianych oraz wydziałowych. Prowadzone były prace wdrażające postanowienia Zarządzenia nr 16 Rektora 
ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie „podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 
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DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces uruchomienia i zniesienia kierunku studiów w uczelni regulują: 
1. Zarządzenie nr 17 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "tryb 
uruchomienia i zniesienia kierunku studiów" w ZUT w Szczecinie.  
 
 Zgodnie z procedurą Tryb uruchamiania i zniesienia kierunku studiów na WBiA nie uruchomiono żadnego 
nowego kierunku studiów. 
 

UWAGI 
(proszę wskazać propozycję do zmian w postępowaniu) 
 
 

2. Ocena wydziałowych procedur osiągania i dokumentowania efektów kształcenia 

2.1. Wydziałowa procedura dokumentowania i oceny osiągniętych efektów kształcenia w przedmiocie 
(module) 

DANE ŹRÓDŁOWE 
(2 zakończone (po n+1) semestry, procentowy wskaźnik nieosiągania efektów kształcenia z podziałem na 
kierunki studiów – średnia ważona, stopnie kształcenia oraz formę studiów – tabela) 
(Tabela porównanie semestr do semestru – max 3 lata wstecz) 
 

Nazwa obszaru badań WSZJ Symbol 
obszaru 

Monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia (zgodność z PRK) 
O - I 

1. Ocena trybu uruchamiania i znoszenia kierunków studiów 

1.1. Procedura uczelniana „Tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów” 
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Tabela 1. Stopień realizacji efektów kształcenia przez studentów Wydziału WBiA. 

 
 
 

Semestr

Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne

Budownictwo 2015/2016 LETNI 85,92 74,96 96,77 72,8
Inżynieria Środowiska 2015/2016 LETNI 86,08 - 98,15 98,25
Architektura i Urbanistyka 2015/2016 LETNI 78,51 - 87,22 82,58
Wzornictwo 2015/2016 LETNI 90,70 - 92,59 -
Budownictwo 2016/2017 ZIMOWY 72,85 58,54 92,08 84,26
Inżynieria Środowiska 2016/2017 ZIMOWY 73,22 - 93,53 92,57
Architektura i Urbanistyka 2016/2017 ZIMOWY 72,77 - 90,86 91,97
Wzornictwo 2016/2017 ZIMOWY 84,79 - 83,2 -
Projektowanie architektury wnętrz i 2016/2017 ZIMOWY 73,22 - - -
Budownictwo 2016/2017 LETNI 75,82 58,71 90,34 66,01
Inżynieria Środowiska 2016/2017 LETNI 64,05 - 89,04 84,17
Architektura i Urbanistyka 2016/2017 LETNI 69,94 - 80,7 68,19
Wzornictwo 2016/2017 LETNI 86,95 - 94,68 -
Projektowanie architektury wnętrz i 2016/2017 LETNI 61,41 - - -
Budownictwo 2017/2018 ZIMOWY 72,85 58,54 92,08 84,26
Inżynieria Środowiska 2017/2018 ZIMOWY 73,22 - 93,53 92,57
Architektura i Urbanistyka 2017/2018 ZIMOWY 72,77 - 90,86 91,97
Wzornictwo 2017/2018 ZIMOWY 84,79 - 83,2 -
Projektowanie architektury wnętrz i 2017/2018 ZIMOWY 73,22 - - -
Budownictwo 2017/2018 LETNI 74,63 61,81 89,74 75,23
Inżynieria Środowiska 2017/2018 LETNI 70,81 - 88,04 84,17
Architektura i Urbanistyka 2017/2018 LETNI 70,23 - 85,7 78,19
Wzornictwo 2017/2018 LETNI 87,95 - 94,68 -
Projektowanie architektury wnętrz i 2017/2018 LETNI 71,41 - - -
Budownictwo 2018/2019 ZIMOWY 72,85 58,54 92,08 84,26
Inżynieria Środowiska 2018/2019 ZIMOWY 73,22 - 93,53 92,57
Architektura i Urbanistyka 2018/2019 ZIMOWY 72,77 - 89,86 92,97
Wzornictwo 2018/2019 ZIMOWY 85,79 - 80,2 -
Projektowanie architektury wnętrz i 2018/2019 ZIMOWY 77,22 - - -

Kierunek studiów Rok akademicki

Poziom kształcenia

I stopień II stopień
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UWAGI 
brak 
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3. Ocena programów kształcenia 

3.1. Wydziałowe procedury oceny efektów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych 
(rady programowe, kadra zaliczana do tzw. "minimum kadrowego", organy skupiające 
interesariuszy zewnętrznych związane z prowadzonym kształceniem na wydziale) 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Efekty kształcenia osiągnięte na poszczególnych kierunkach prowadzonych na WBiA zostały 
zatwierdzone przez Rady Programowe poszczególnych kierunków i minimum kadrowe przypisane do 
każdego z nich. 

UWAGI 
brak 
 
 

3. Ocena programów kształcenia 

3.2. Wydziałowe procedury okresowych przeglądów programów studiów 

DANE ŹRÓDŁOWE 
W roku akademickim 2018/2019 na podstawie wytycznych Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie warunków prowadzenia studiów oraz Uchwały nr 76 Senatu 
ZUT w Szczecinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT w Szczecinie dla rad 
wydziałów dotyczących programów studiów, Rady Programowe wszystkich kierunków WBiA dokonały 
przeglądu planów studiów oraz ich korekty w oparciu o nową podstawę prawną. 

UWAGI 
Wykorzystano wnioski z przeprowadzonych ankiet, dyskusji przeprowadzonych na posiedzeniach Rad  
Programowych sugestii nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową. 
 
 
 

3. Ocena programów kształcenia 

3.3. Wydziałowe procedury zgłaszania uwag i zmian do programu studiów i programu kształcenia 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019 

1. Zarządzenie nr 31 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
Procedury „Okresowy przegląd programów kształcenia oraz zatwierdzanie zmian w planach  
i programach studiów” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

Obowiązywać będzie od roku akademicki 2020/2021 
2. Zarządzenie nr 98 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury 

"Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów" w ZUT w Szczecinie.  
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Poszczególne Rady programowe ds. kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019 przeprowadziły 
weryfikację programów studiów jak i konsultowały programy studiów z interesariuszami zewnętrznymi, 
prosząc ich o pisemne opinie dotyczące planów studiów jak i tematów prac dyplomowych. 

UWAGI 
Propozycje zmian zostały zaakceptowane przez Wydziałowe Komisje Programowe i zatwierdzone przez Radę  
Wydziału. 
 
 
 

Nazwa obszaru badań WSZJ Symbol 
obszaru 

Ocena i analiza realizacji procesu kształcenia 
O - II 

 

1. Ocena planowania zajęć i organizacji roku akademickiego 

1.1 Wydziałowa procedura planowania rozkładu zajęć w semestrze/roku akademickim 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Organizacja roku akademickiego i planowanie rozkładu zajęć wynika z obowiązujących uczelnianych 
przepisów prawnych, Komunikat nr 18 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 6 maja 2018r.  
Proces ten odbywa się na podstawie wieloletnich doświadczeń i jest zgodny z obowiązującym normami. 
W roku akademickim 2018/2019 proces planowania rozkładu zajęć odbywał się w Systemie UXP.  

UWAGI 
brak 
 
 

2. Ocena planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej 

2.1 Wydziałowa procedura planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Terminy egzaminów i zaliczeń są ustalane w porozumieniu ze studentami i informacje te znajdują się na  
stronie internetowej poszczególnych jednostek. 

UWAGI 
W roku akademickim 2018/2019 nauczyciele i studenci nie zgłosili żadnych uwag odnośnie planów i 
organizacji sesji egzaminacyjnych: zimowej i letniej. 
 
 
 

3.  Ocena jakości realizacji zajęć dydaktycznych 

3.1 Uczelniana procedura hospitacji  
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DANE ŹRÓDŁOWE 
Obowiązuje do roku akademickiego 2017/2018 

1. Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury "zasady 
prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie 

Obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019 
2. Proces hospitacji na wydziale reguluje Zarządzenie nr 23 Rektora ZUT z dnia 21 marca 2018 r. w 

sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie. 
Obowiązuje od roku 2019/2020 

3. Zarządzenie nr 76 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 23 Rektora 
ZUT z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia hospitacji" w 
ZUT w Szczecinie. 

 
 
Hospitacje zajęć dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury w roku akad. 2018/2019 
przeprowadzono zgodnie z procedurą „Zasady prowadzenia hospitacji” wprowadzoną Zarządzeniem nr 70 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2010 r.  
Zgodnie z ww. procedurą hospitowane powinny być zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich:  

 którzy w roku poprzednim zostali ocenieni negatywnie przez studentów lub doktorantów,  
 na których studenci złożyli skargę do Prorektora ds. Kształcenia,  
 w stosunku do których dziekan podejmie decyzję o konieczności przeprowadzenia hospitacji. 

Na podstawie decyzji dziekan WBiA hospitacji poddano 4 nauczycieli akademickich.  

 
Tabela 2. Hospitacja na Wydziale WBiA. 

 

UWAGI 
Hospitacja w obecnym kształcie w dalszym ciągu, pomimo zmian w procedurze nie spełnia zakładanej roli. 
 
 
 

3.  Ocena jakości realizacji zajęć dydaktycznych 

3.2 Wydziałowa procedura kontroli zajęć dydaktycznych 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Brak protokołów z bieżącej kontroli zajęć dydaktycznych i konsultacji przeprowadzonych przez Kierowników 
jednostek na wydziale. 

UWAGI 
Brak 
 
 
 
 

Formalna Merytoryczna Metodyczna Techniczna Ogólna

4 4,75 4,48 4,49 4,25 4,54

Liczba osób objętych hospitacją zajęć
Kryteria oceny
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3.  Ocena jakości realizacji zajęć dydaktycznych 

3.3 Wydziałowa procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Informacja o terminach konsultacji nauczycieli przekazywana jest z jednostek do Dziekanatu i umieszczana 
na stronie internetowej wydziału. Ponadto terminy konsultacji umieszczone są na indywidualnych tablicach 
ogłoszeń poszczególnych jednostek dydaktycznych WBiA 

UWAGI 
brak 
 
 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują do 2016/2017: 
1. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 

prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 
2. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy 

ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze "zasady prowadzenia 
procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie z późn. zmianami; 

 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują od 2017/2018: 
3. Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 

prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie; 
4. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy 

ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "zasady prowadzenia 
procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

 
(wyniki z ankiety Uczelni, sprawozdanie z ankiety Uczelni oraz wnioski lub protokoły z posiedzeń komisji) 
 
Wnioskiem z posiedzeń WKdsJK dotyczącym ankietyzacji jest fakt nieznacznego polepszenie liczby 
respondentów wypowiadających się na temat uczelni.  
WKdsJK analizując wyniki ankiety uczelni oraz ankiety kandydata na studia w ZUT zwróciła uwagę, na zbyt 
małą liczbę respondentów wypowiadających się na temat WBiA stąd formułowane wnioski mogą być 
nieobiektywne. 
 

UWAGI 
brak 
 
 
 

4. Ocena organizacji i funkcjonowania uczelni i wydziału 

4.1 Procedura ankietyzacji uczelni 
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DANE ŹRÓDŁOWE 
Sprawozdanie Pełnomocnika Dziekana WBiA ds. Praktyk za rok 2018/2019.  

UWAGI 
Nie odnotowano problemów przy rozliczaniu praktyk. Studenci odbywali praktyki zgodnie z planem. Nie 
odnotowano formalnych problemów przy rozliczaniu praktyk. 
 
 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17: 

1. Zarządzenie nr 44 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie procedury procesu 
dyplomowania. 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020: 
2. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania 

w ZUT w Szczecinie. 
(sprawozdania i analiza z procesu dyplomowania, dla istniejących danych) 
 
Tabela 3. Stopień realizacji prac dyplomowych na Wydziale WBiA. 

 

Liczba Liczba

2015/16 223 195 58 41

2016/17 171 194 43 43

I stopnia 2017/18 132 141 35 32

2018/19 145 145 44 28

2015/16 128 91 79 39

2016/17 109 120 80 40

II stopnia 2017/18 61 115 88 29

2018/19 71 88 88 52

1040 1089 515 304

absolwentó
w w danym 

roku

absolwentó
w w danym 

roku

Rok 
akademicki

Poziom 
studiów

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli 

cykl 

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli 
cykl 

Razem:

5  Ocena realizacji praktyk programowych 

5.1 Wydziałowa procedura realizacji i rozliczenia praktyk programowych 

6 Ocena realizacji procesu dyplomowania 

6.1 Uczelniana procedura dyplomowania 
 Wydziałowe procedury przebiegu procesu dyplomowania 
 Wydziałowe procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych 
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UWAGI 
brak 

Nazwa obszaru badań WSZJ Symbol 
obszaru 

Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych 
O - III 

 

1. Ocena jakości i warunków realizacji zajęć dydaktycznych 

1.1. Procedura ankietyzacji uczelni 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują do 2016/2017: 

1. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

2. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze 
"zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie z późn. zmianami; 

 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują od 2017/2018: 

5. Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie; 

6. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze 
"zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

Wyniki ankiety uczelni dostępne są na stronie internetowej uczelni w zakładce Dział Kształcenia. 
Dane źródłowe dotyczące wydziału oparte są na niereprezentatywnej grupie respondentów. 

UWAGI 
Dane źródłowe dotyczące wydziału oparte są na niereprezentatywnej grupie respondentów. 
 

DANE ŹRÓDŁOWE 
(sprawozdanie z bazy laboratoryjnej) 

UWAGI 
Prowadzone są doraźne działania, jak również stałe doskonalenie infrastruktury nie są elementem procedury 
systemowej. Z tego względu kierownicy jednostek dokonują bieżącej analizy potrzeb z punktu widzenia 
efektywności i warunków prowadzenia zajęć. Niezależnie od tego prowadzona jest systematyczna 
modernizacja sprzętu komputerowego.  
Pracownie i laboratoria zostały doposażone w specjalistyczne urządzenia oraz licencjonowane 
oprogramowanie. 
 
 
 

2. Ocena bazy dydaktycznej i materialnej wykorzystywanej w realizacji kształcenia 

2.1 Wydziałowa procedura badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki 
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DANE ŹRÓDŁOWE 
(sprawozdanie z analizy, obowiązujące procedury, zasady doboru kadry dydaktycznej) 

UWAGI 
Dobór kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne jest zgodny z ich obszarami badań i dorobkiem publikacyjnym.  
Taki system zapewnia powiązanie badań naukowych z dydaktyką.  
Zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 23 lipca 2015r. za roczne obciążenie nauczycieli 
akademickich odpowiada Dziekan. Obsada zajęć dokonywana jest w sposób zapewniający w miarę 
możliwości równomierne obciążenie nauczycieli, przy uwzględnieniu ich kwalifikacji. 
 
 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują do 2016/2017: 

1. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

2. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze 
"zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie z późn. zmianami; 

 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują od 2017/2018: 

3. Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie; 

4. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze 
"zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

 
(sprawozdanie wydziałowe z wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich, liczba ocen negatywnych, dot. 
zakończonych semestrów) 

UWAGI 
W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 zrealizowano wśród studentów i doktorantów proces 
ankietyzacji ( w formie elektronicznej )poszczególnych form zajęć prowadzonych przez nauczycieli 
zatrudnionych we wszystkich podległych jednostkach WBiA. Ocenę negatywną uzyskano w przypadku 
czterech osób i dotyczyły one zajęć realizowanych roku akademickim 2018/2019. Oceny te stały się 
podstawą do zarządzenia przez Dziekana hospitacji zajęć tych nauczycieli (hospitacje zakończyły się 
pozytywnymi wynikami).  
Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji na Wydziale wskazał na problemy związane z oceną wyników 
ankietyzacji poszczególnych nauczycieli. Przyjmowanie za ważne wyników ankiet, w tym szczególnie ocen 
negatywnych przy bardzo niskim udziale respondentów wydaje się bezzasadne. 

3. Ocena doboru kadry dydaktycznej 

3.1 Wydziałowe procedury doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć 

4. Ocena jakości kadry dydaktycznej 

4.1 Uczelniana procedura oceny nauczycieli akademickich przez studentów 
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DANE ŹRÓDŁOWE 
(obowiązujące zasady wyboru przedmiotów i specjalności, liczba indywidualnych planów i programów 
studiów, prowadzone statystyki oraz analiza wniosków) 

UWAGI 
Wybór przedmiotów i specjalności odbywa się z obowiązującymi na Wydziale procedurami.  W 2018/2019 nie 
funkcjonowały indywidualne plany i programy studiów, ponadto studenci nie studiowali w toku 
indywidualnym. 
Uruchomione specjalności w roku akademickim 2018/2019: 
S1 – trzy specjalności na kierunku Budownictwo . 
S2 – trzy specjalności na kierunku  Budownictwo. 
N1 – brak specjalności 
N2 – dwie  specjalności na kierunku Budownictwo. 
 
 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces dyscyplinarny w uczelni regulują: 

1. Uchwała nr 31 Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w 
ZUT w Szczecinie 

Wykrywanie plagiatów i naruszenie własności intelektualnej: 
2. Zarządzenie nr 44 Rektora ZUT z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie procedury procesu dyplomowania 

§7 ust. 2 i 6 oraz §10 ust. 2. 

3. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania 
w ZUT w Szczecinie. 

 
W roku 2018/2019 nie wszczęto postępowań dyscyplinarnych w stosunku do studentów i nauczycieli. 

UWAGI 
brak 
 
 
 
 
 

5. Ocena możliwości realizacji efektów kształcenia 

5.1 Wydziałowe procedury: wyboru przedmiotów obieralnych i specjalności, przygotowania 
indywidualnego planu i programu studiów 

6. Ocena odpowiedzialności dyscyplinarnej 

6.1 Uczelniana procedura procesu dyscyplinarnego w uczelni oraz wydziałowe procedury wykrywania: 
plagiatów i naruszeń własności intelektualnej, nieuczciwych zachowań w trakcie egzaminu, sprawców 
niszczenia mienia, złych praktyk w pracy nauczyciela i studenta 
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Nazwa obszaru badań WSZJ Symbol 
obszaru 

Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom O - IV 

 

1. Ocena wsparcia materialnego studentów i doktorantów 

1.1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom w ZUT 
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom w ZUT 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces przyznawania pomocy materialnej na wydziale w roku akademickim 2016/17 regulowały: 
1. Zarządzenie nr 57 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT w Szczecinie (archiwalne),  
2. Zarządzenie nr 58 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości świadczeń 

stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 (archiwalne),  
3. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 14 października 2016 r. w sprawie Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej doktorantom ZUT w Szczecinie (archiwalne), 
 
Proces przyznawania pomocy materialnej na wydziale w roku akademickim 2017/18 regulują: 
1. Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT w Szczecinie, 
2. Zarządzenie nr 61 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018,  
3. Zarządzenie nr 98 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia 
pożyczki albo kredytu studenckiego, 

4. Zarządzenie nr 48 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 04 września 2015 r. w sprawie wysokości stypendium 
doktoranckiego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z późn. zmianami 
w Zarządzeniu nr 50 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 10 września 2015 r., 

5. Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania 
stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 
doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 

6. Zarządzenie nr 67 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 09 października 2017 r. w sprawie Regulaminu 
przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie, 

7. Zarządzenie nr 68 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 09 października 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń 
z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018, z późn. zmianami w 
Zarządzeniu nr 83 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 07 listopada 2017 r.,  

Proces przyznawania pomocy materialnej na wydziale w roku akademickim 2018/19 regulują: 

1. Zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 19 lutego 2019 r w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
uzyskanych w ramach dotacji ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom 
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół 
doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej 

 
Proces przyznawania pomocy materialnej na wydziale w roku akademickim 2019/20 regulują: 
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2. Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

3. Zarządzenie nr 61 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych 
dla studentów w roku akademickim 2019/2020 

 

 
(sprawozdanie z pomocy materialnej udzielonej studentom i doktorantom, dane statystyczne) 
 
Tabela 4. Pomoc materialna udzielana studentom Wydziału WBiA. 

Rok akademicki Stypendia socjalne 
Stypendia rektora dla 

najlepszych 
studentów 

Stypendia specjalne Zapomogi 

2018/2019 256 186 29 19 
 
Tabela 5. Pomoc materialna udzielana doktorantom Wydziału WBiA. 

Rok akademicki Stypendia socjalne 
Stypendia rektora dla 

najlepszych 
studentów 

Stypendia specjalne Zapomogi 

2018/2019 4 7 3 2 
 

UWAGI 
brak 
 

2. Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom i doktorantom 

2.1. Procedura oceny warunków socjalnych na wydziale  

DANE ŹRÓDŁOWE 
(wyniki z ankiety Uczelni, sprawozdanie z ankiety Uczelni) 

UWAGI 
Studenci wyrazili pozytywną opinię o warunkach socjalnych oferowanych przez ZUT w ankiecie uczelni. 
 

Nazwa obszaru badań WSZJ Symbol 
obszaru 

Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia 
O - V 

 

1. Ocena dostępu do informacji 

1.1. Uczelniane i wydziałowe procedury udostępniania informacji o procesie kształcenia 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces udostępniania informacji o procesie kształcenia w roku akademickim 2016/17 regulowały: 

1. Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu organizacyjnego administracji ZUT w Szczecinie. Regulamin organizacyjny administracji 
określa ramowy zakres zadań komórek administracji centralnej, w tym Biura Promocji (m.in. 
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koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej w uczelni, pozyskiwanie i redagowanie 
informacji o uczelni oraz ich upowszechnianie, współredagowanie oraz stała aktualizacja strony 
internetowej), Działu Organizacyjno-Prawnego (m.in. monitoring informacji zamieszczanych na stronach 
www uczelni w aspekcie ich aktualności, współpraca w redagowaniu BIP). – (archiwalne) 

2. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie procedury udostępniania 
informacji publicznej w ZUT w Szczecinie. 

3. Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

4. Zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego ZUT w Szczecinie. 

 

 
Na stronie internetowej Wydziału funkcjonuje odrębna zakładka poświęcona jakości kształcenia, w której na 
bieżąco aktualizowane są wszystkie informacje związane z procesem kształcenia oraz obowiązujące na 
Wydziale wewnętrzne procedury. 

UWAGI 
Brak uwag ze strony studentów i nauczycieli dotyczących trudności z uzyskaniem informacji o procesie 
kształcenia. 
 
 

2. Ocena obiegu informacji 

2.1 Wydziałowe i uczelniane procedury wewnętrznego obiegu informacji w uczelni i na wydziale 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces wewnętrznego obiegu informacji w uczelni i na wydziale w roku akademickim 2016/17 regulowało:  

1. Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Regulaminu organizacyjnego administracji ZUT w Szczecinie. Regulamin organizacyjny 
administracji określa ramowy zakres zadań komórek administracji centralnej, w tym Biura Promocji 
(m.in. koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej w Uczelni, pozyskiwanie i redagowanie 
informacji o Uczelni oraz ich upowszechnianie, współredagowanie oraz stała aktualizacja strony 
internetowej), Działu Organizacyjno-Prawnego (m.in. monitoring informacji zamieszczanych na 
stronach www Uczelni w aspekcie ich aktualności, współpraca w redagowaniu BIP). (archiwalne). 

2. Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

3. Zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego ZUT w Szczecinie. 
 

 
(zgłaszane wnioski usprawniające dostęp do informacji) 

UWAGI 
Brak uwag ze strony studentów i nauczycieli dotyczących obiegu informacji na wydziale.  
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Nazwa obszaru badań WSZJ Symbol 
obszaru 

Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich 
O - VI 

 

1. Ocena mobilności studentów i pracowników 

1.1 Uczelniana i wydziałowe procedury obsługi wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych studentów 
i pracowników w ramach programów zagranicznych i krajowych 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces obsługi wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych studentów i pracowników w ramach programów 
zagranicznych i krajowych na wydziale  
w roku akademickim 2016/17 regulowały: 

1. Uchwała nr 83 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu 
kierowania przez ZUT w Szczecinie za granicę pracowników, uczestników studiów doktoranckich 
i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,  

2. Zarządzenie nr 38 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyjazdów studentów 
i uczestników studiów doktoranckich w celu odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych, 

w roku akademickim 2018/2019 : 
3. Zarządzenie nr 39 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 

5 czerwca 2018 r. w sprawie wyjazdów za granicę studentów i uczestników studiów doktoranckich w 
celu odbycia części kształcenia w uczelniach lub instytucjach zagranicznych, 

4. Zarządzenie nr 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 
17 maja 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania części kształcenia w Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez studentów i uczestników studiów doktoranckich 
uczelni zagranicznych, 

5. regulamin systemu MOSTECH (www.kaut.agh.edu.pl/mostech), 
6. regulamin programu Erasmus+ (erasmusplus.org.pl), 

 
(sprawozdania wydziałowych pełnomocników ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą, dane liczbowe 
wyjeżdżających i przyjeżdżających) 
 
Tabela 6. Mobilność studentów  i pracowników Wydziału WBiA 

 
 

Rok akademicki
Wyjazdy studentów 
na studia częściowe

Wyjazdy studentów 
na praktykę

Wyjazdy nauczycieli 
w celach 

dydaktycznych, STA

Wyjazdy 
pracowników w 

celach 
szkoleniowych, STT

2015/2016 14 7 1 1
2016/2017 12 7 1 1
2017/2018 11 7 1 -
2018/2019 9 4 - -

Razem 46 25 3 2



Strona 22 z 24 

Tabela 7. Liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających na Wydział WBiA 

 

UWAGI 
W powyższym zestawieniu nie ujęto studentów obcokrajowców zarejestrowanych na pełny cykl studiów 1. i 
2. stopnia. Na studiach 2. stopnia (Civil Engineering) kształceniem w języku angielskim objętych jest 20 
studentów (pierwsza edycja - na obu specjalnościach ES i ICM) z 7 krajów (Jordania, Palestyna, Egipt, Kamerun, 
Afganistan, Indie i Polska); 40 studentów (druga edycja - na obu specjalnościach) z 12 krajów (Afganistan, 
Etiopia, Nigeria, Jordania, Turcja, Kamerun, Irak, Rwanda, Polska, DR Konga, Egipt, Chile). 
Liczba wyjazdów nauczycieli w celach dydaktycznych jest na niskim poziomie mimo wprowadzenia do 
okresowej oceny dodatkowych punktów za mobilność. Należy stworzyć system lepszej promocji wyjazdów 
nauczycieli do Uczelni partnerskich. 
 

2. Ocena mobilności studentów i pracowników 

2.1 Uczelniana i wydziałowe procedury realizacji kształcenia w ramach programów zagranicznych i krajowych 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces obsługi wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych studentów i pracowników w ramach programów 
zagranicznych i krajowych na wydziale w roku akademickim 2016/17 regulowały: 

1. Zarządzenie nr 39 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie podejmowania i 
odbywania części studiów w ZUT w Szczecinie przez studentów i uczestników studiów doktoranckich 
uczelni zagranicznych. 

Od roku akademickiego 2018/2019: 
2. Zarządzenie nr 39 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 

5 czerwca 2018 r. w sprawie wyjazdów za granicę studentów i uczestników studiów doktoranckich w 
celu odbycia części kształcenia w uczelniach lub instytucjach zagranicznych 

3. Zarządzenie nr 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 
17 maja 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania części kształcenia w Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez studentów i uczestników studiów doktoranckich 
uczelni zagranicznych. 

 
(sprawozdania wydziałowych pełnomocników ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą, dane liczbowe 
dotyczące programów krajowych i zagranicznych) 

UWAGI 
Nie wystąpiły problemy w realizacji kształcenia w ramach programów zagranicznych i krajowych. 

Przyjazdy 
studentów na 

praktyki
Erasmus+ i IASTE

2015/2016 14 10 0+2 26
2016/2017 13 13 0+1 27
2017/2018 17 14 - 31
2018/2019 11 8 2 21

Razem 55 45 2 105

Razem mobilność 
studentów 

przyjeżdżających
Rok akademicki

Przyjazdy 
studentów na studia 
częściowe, semestr 

zimowy

Przyjazdy 
studentów na studia 
częściowe, semestr 

letni
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Nazwa obszaru badań WSZJ Symbol 
obszaru Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów Uczelni 

oraz opinii pracodawców o absolwentach O -VII 
VII 

1. Ocena opinii pracodawców o absolwentach 

1.1. Procedura ankietyzacji pracodawców 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują do 2016/2017: 

1. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

2. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze 
"zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie z późn. zmianami; 

 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują od 2017/2018: 

3. Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie; 

4. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze 
"zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

 
Brak danych źródłowych, na Wydziale nie są prowadzone takie badania. 

UWAGI 
Brak 
 

2. Ocena relacji z interesariuszami zewnętrznymi wydziału 

2.1 Wydziałowe procedury badania rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami studiów 
(relacje z interesariuszami zewnętrznymi wydziału) 

DANE ŹRÓDŁOWE 
(Wyniki i wnioski z analiz sporządzonych na Wydziale) 

UWAGI 
Rady Programowe poszczególnych kierunków są w różnym stopniu aktywne jeżeli chodzi o współpracę z 
lokalnym rynkiem pracy reprezentowanym przez interesariuszy zewnętrznych. Pod tym względem ścisłą 
współpracę z interesariuszami prowadzi kierunek Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska. 
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3.1 Procedura ankietyzacji kariery zawodowej absolwenta 

DANE ŹRÓDŁOWE 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują do 2016/2017: 

1. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

2. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze 
"zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie z późn. zmianami; 

 
Proces ankietyzacji uczelni i wydziału regulują od 2017/2018: 

3. Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie; 

4. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze 
"zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie; 

 
(Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów) 

UWAGI 
Nie prowadzono żadnych analiz. 


