Zarządzenie Nr 1
Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie trybu powoływania i określenia zadań
zespołów do kontroli prac etapowych i dyplomowych na WTiICh
Na podstawie zarządzenia § 49 ust. 8. Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie (zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r.) oraz § 8 ust. 1
pkt. 2) i 11) zarządzenia nr 69 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresów
obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz
przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
w Szczecinie na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. ze zmianami zarządza się co następuje:
§ 1.
Celem okresowej kontroli wyrywkowej prac etapowych oraz prac dyplomowych jest ocena
zgodności i możliwości uzyskania efektów uczenia się w danym przedmiocie (w przypadku oceny
prac etapowych) lub uzyskania efektów kierunkowych (w przypadku oceny prac dyplomowych).
§ 2.
Przewodniczący Komisji Programowej właściwego kierunku studiów proponuje skład
trzyosobowego zespołu do kontroli prac etapowych i dyplomowych na danym kierunku studiów.
Skład zespołu jest opiniowany przez Wydziałowe Kolegium Opiniodawcze.
§ 3.
Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Komisji Programowej dla danego kierunku studiów, który
jest także odpowiedzialny za opracowanie rocznego sprawozdania z prac komisji. Sprawozdanie
jest przekazywane Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia do dnia 31 marca.
§ 4.
Zadaniem zespołu jest opracowanie rocznego planu kontroli wyrywkowej prac etapowych z zajęć
prowadzonych na danym kierunku studiów, biorąc pod uwagę wnioski z przeglądu programu
studiów przygotowane przez komisję programową właściwego kierunku studiów (zgodnie
z zarządzeniem nr 21 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 14 lutego 2020 w sprawie wprowadzenia
procedury „Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programie studiów”).
§ 5.
Zadaniem zespołu jest opracowanie semestralnych planów wyrywkowej kontroli prac
dyplomowych, które należy opracować oddzielnie dla każdego poziomu studiów, losując 10 % prac
obronionych do końca lutego w przypadku prac inżynierskich oraz 10% prac obronionych do końca
lipca w przypadku prac magisterskich. W przypadku kontroli prac dyplomowych w planie należy
obligatoryjnie uwzględnić prace, w których zakłócony został przebieg procesu dyplomowania
opisanego w Procedurze Procesu Dyplomowania na ZUT w Szczecinie (zarządzenie nr 26 Rektora
ZUT z dnia 24 lutego 2020 w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie). Plan okresowej kontroli wyrywkowej wraz
z uzasadnieniem jest przedstawiany Dziekanowi WTiICh do zatwierdzenia.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dziekan
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

