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Nazwa procedury: 
Wydziałowa procedura udostępniania informacji o procesie kształcenia 

Nr procedury:  
WTiICh/0-V/1/W 

Wersja: 1 
Data zatwierdzenia: 

20.06.2017 r. 
Stron: 
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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 zasad udostępniania informacji o procesie kształcenia na Wydziale Technologii 
i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Głównym miejscem publikacji ww. informacji jest strona internetowa 
Wydziału. Do publicznej wiadomości podawane są następujące informacje: 

 aktualne programy i plany zajęć 

 kierunkowe efekty kształcenia 

 ocena efektów kształcenia 

 proponowane tematy prac dyplomowych 

 zasady dyplomowania 

 pomoc materialna dla studentów 

 wyniki ankietyzacji 

 informacje o studiach podyplomowych. 
Proces zamieszczania informacji na temat kształcenia realizowany jest przez pracownika Wydziału 
wyznaczonego przez Dziekana.  
2. Sposób postępowania 

Lp. Działanie Opis Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1.  

Upublicznienie 
informacji o 

kształceniu poprzez 
stronę internetową 

wydziału 

Raz w roku Prodziekani ds. studenckich dokonują 
przeglądu dotyczącego poprawności  
i kompletności wprowadzonych sylabusów.  

Prodziekani ds. 
studenckich 

W pierwszym 
tygodniu 

października 
danego roku 

2.  

Aktualizacja 
informacji o 

kształceniu na 
stronie internetowej 

Wydziału 

Wyznaczony przez Dziekana pracownik 
Wydziału na bieżąco zamieszcza treści na stronie 
internetowej WTiICh dbając o ich kompletność  
i przydatność. 

Pracownik 
wydziału  

wyznaczony 
przez Dziekana  

Na bieżąco 

3.  
Sprawdzenie 

aktualności danych 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 
przegląda zawartość internetowych stron 
Wydziału w celu sprawdzenia kompletności, 
aktualności i spójności zamieszczonych danych. 
W razie zauważenia nieprawidłowości 
Przewodniczący WKJK zgłasza uwagi do 
Dziekana. 

Przewodniczący 
Wydziałowej 

Komisji  
ds. Jakości 
Kształcenia 

W pierwszym 
tygodniu 
każdego 
semestru 

4.  Zgłaszanie uwag 
Każdy pracownik oraz student WTiICh może 
zgłaszać do WKJK uwagi dotyczące zakresu 
publikowanych informacji na temat kształcenia. 

Każdy 
pracownik i 

student WTiICh 
Na bieżąco 
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5.  
Rozpatrywanie uwag 

pracowników i 
studentów 

WKJK rozpatruje uwagi pracowników i studentów 
dot. zakresu publikowanych informacji na temat 
kształcenia i w przypadku ich zasadności 
informuje o tym Dziekana. 

Przewodniczący 
Wydziałowej 

Komisji  
ds. Jakości 
Kształcenia 

Na bieżąco 

6.  Sprawozdanie 
Przewodniczący WKJK sporządza sprawozdanie 
z zakresu publikowanych informacji na temat 
kształcenia. 

Przewodniczący 
Wydziałowej 

Komisji  
ds. Jakości 
Kształcenia 

Do 31 
października 
danego roku 

3. Dokumenty związane 

 Uchwała nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia (z późniejszymi zmianami)’ 

 Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw 
funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny ja-
kości w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie. 

4. Załączniki 
brak 
5. Wykaz zmian 

Edycja nr Data edycji Opis zmiany 
1.  11.07.2017 Zmiana nazwy właściciela procedury:  

z „Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej”  
na „Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie” 

2.  11.07.2017 Zmiana w punkcie 1, kolumna – termin realizacji: 
z „W pierwszym tygodniu października” 
na „W pierwszym tygodniu października danego roku” 
Zmiana w punkcie 1, 5 i 6, kolumna – odpowiedzialni: 
z „Przewodniczący WKJK” 
na „Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


