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Nazwa procedury: 
Procedura oceny warunków socjalnych na wydziale 

Nr procedury: WTiICh/O-IV/2/W Wersja: 1 
Data zatwierdzenia: 

11.07.2017 r. 
Stron: 

1 

OPRACOWAŁA: 
Wydziałowa Komisja  

ds. Jakości Kształcenia (WKJK) 

WŁAŚCICIEL PROCEDURY: 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  

ZUT w Szczecinie 

ZATWIERDZIŁ: 
Dziekan WTiICh 

 
1. Cel i zakres procedury 
Celem procedury jest ustalenie sposobu oceny warunków socjalnych oferowanych studentom i doktorantom 
na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. 
2. Sposób postępowania 

Lp. Działanie Opis Odpowiedzialni 
Termin  

realizacji 

1.  

Ocena warunków 
socjalnych 

oferowanych 
studentom 

 i doktorantom  
na Wydziale 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na 
podstawie ankiety uczelnianej dokonuje oceny 
warunków socjalnych oferowanych studentom  
i doktorantom na Wydziale, w tym: jakości  
i dostępności   infrastruktury mieszkaniowej  
w ramach osiedla studenckiego, dostępu do 
Internetu oraz jakości infrastruktury wydziałowej. 

Wydziałowa 
Komisja ds.  

Jakości  
Kształcenia 

Raz w roku 
akademickim 

2.  

Przygotowanie 
sprawozdania  

z oceny warunków 
socjalnych 

oferowanych 
studentom  

i doktorantom  
na Wydziale 

WKJK na podstawie przeprowadzonej oceny 
formułuje wnioski usprawniające i doskonalące 
organizację i funkcjonowanie Wydziału oraz 
opracowuje sprawozdanie roczne dotyczące 
oceny warunków      socjalnych oferowanych 
studentom  i doktorantom na Wydziale. 

Wydziałowa 
Komisja ds.  

Jakości  
Kształcenia 

Do 30 czerwca 
danego roku 

3. 

Przekazanie 
sprawozdania 

Prodziekanowi ds. 
ogólnych i nauki 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 
przedstawia Prodziekanowi ds. ogólnych i nauki 
sprawozdanie roczne   dotyczące oceny 
warunków socjalnych oferowanych studentom  
i doktorantom  na Wydziale. 

Pełnomocnik 
Dziekana ds. 

Jakości  
Kształcenia 

Do 30 czerwca 
danego roku 

4. 
Zapoznanie Rady 

Wydziału  
z wynikami 

Prodziekan ds. ogólnych i nauki przedstawia 
sprawozdanie roczne dotyczące oceny warunków 
socjalnych oferowanych studentom i doktorantom 
na najbliższym  posiedzeniu Rady Wydziału 

Prodziekan ds. 
ogólnych i nauki 

Na najbliższej 
Radzie  

Wydziału, 
 po 30 czerwca 

3. Dokumenty związane 

 Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT w Szczecinie z 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. 

4. Załączniki 
brak 
5. Wykaz zmian 

Edycja nr Data edycji Opis zmiany 

   

   

 


