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Protokół z posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia  

z dnia 07.02.2019 r. (czwartek) godzina: 09:30-11:00, s. 219 (Sala Senatu), ul. Akademicka 14 

 

Protokołowała: mgr Magdalena Taraszkiewicz  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia 

(dalej: URJK) - dr Dariusz Perło (dalej: Przewodniczący), który przywitał obecnych na 

posiedzeniu członków URJK. Następnie Przewodniczący URJK poprosił, aby posiedzenie 

URJK poprowadziła Wiceprzewodnicząca URJK - Prof. zw. dr hab. Joanna M. Salachna 

(dalej: Wiceprzewodnicząca). 

Porządek zebrania, który został uprzednio przesłany członkom URJK drogą mailową 

w dniu 31 stycznia br. obejmował następujące sprawy: 

1. Stan przygotowania zmian w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach 

studiów; kwestia przypisania dyscyplin; 

2. Przyjęcie zakresu i harmonogramu działań podnoszenia jakości kształcenia; 

3. Ustalenie prac nad zestandaryzowaniem wymogów dla prac dyplomowych (w ramach 

Uczelni lub Wydziałów); 

4. Analiza propozycji pytań do nowej ankiety oceniającej pracę dydaktyczną; 

5. Informacje o działaniach na rzecz jakości kształcenia realizowanych przez Wydziałowe 

Komisje ds. Jakości Kształcenia; 

6. Informacja o Jednolitym Systemie Antyplagiatowym; 

7. Przyjęcie zasad publikacji sylabusów w systemie USOS; 

8. Zaopiniowanie projektu arkusza oceny nauczycieli; 

9. Zgłoszone sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad. 1 

Wiceprzewodnicząca URJK poprosiła Przewodniczące WKJK o zreferowanie na jakim etapie 

znajdują się w chwili obecnej zmiany w programach kształcenia na kierunkach prowadzonych 

przez ich Wydziały. Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca WKJK Wydziału 

Informatyki i Nauk o Żywności. Wyjaśniła, że w przypadku kierunku Informatyka I stopień 

nastąpiło przesunięcie przedmiotów do semestrów poprzedzających praktykę zawodową. 

Praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy będą się odbywały na przedostatnim semestrze 

studiów, tj. semestrze VI. Liczba punktów ECTS za praktyki zawodowe wynosi 34. 

Dodatkowo na semestrze VI, oprócz praktyki zawodowej, zaplanowane jest seminarium 
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dyplomowe. Wprowadzony został także dodatkowy przedmiot międzykierunkowy na 

semestrze VII w związku z realizacją projektu regionalnego RPO.8.2.1 w wymiarze 30 

godzin. Ponadto dodano przedmiot „Internet rzeczy” na  I i II stopniu oraz wychowanie 

fizyczne w wymaganym wymiarze. Przewodnicząca WKJK Wydziału Informatyki i Nauk o 

Żywności wyjaśniła, że nie zostały jeszcze przypisane do kierunków studiów dyscypliny 

naukowe. W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący URJK. Zaproponował, aby wszystkie 

przedmioty realizowane na poszczególnych kierunkach studiów przyporządkować do 

dyscyplin naukowych oraz przeliczyć ile mają punktów ECTS i procentowo przydzielić do 

poszczególnych dyscyplin. Wiceprzewodnicząca URJK poprosiła, aby zrobić tak na 

wszystkich kierunkach studiów. Poinformowała przy tym, że dyscypliny naukowe muszą być 

wpisane w programach studiów. Poprosiła Panią Annę Bagińską o pomoc przy 

przygotowaniu wzoru tabeli do programów kształcenia. Kierownik Działu Kształcenia i 

Spraw Studenckich zwróciła uwagę na konieczność zmiany w programach studiów 

sformułowania: efekty kształcenia na efekty uczenia się. Wiceprzewodnicząca URJK 

zwróciła również uwagę na konieczność usunięcia z dyplomów ukończenia studiów 

sformułowania, że student otrzymuje dyplom w specjalności/ specjalizacji. W programie 

studiów oraz w suplemencie dyplomu może pozostać moduł specjalnościowy / 

specjalizacyjny do wyboru przez studenta, jednakże Uczelnia nie może wydawać dyplomów 

ukończenia studiów w specjalności. Przedstawicielka Wydziału Informatyki i Nauk o 

Żywności wskazała na stan zmian w programie studiów na kierunku Technologia Żywności i 

Żywienie Człowieka, które są analogiczne jak na Informatyce. Przedstawicielka Wydziału 

Nauk o Zdrowiu  poinformowała, że zmiany w programach studiów na kierunkach: Dietetyka, 

Kosmetologia oraz Wychowanie fizyczne są w trakcie. Natomiast w przypadku Fizjoterapii 

pod koniec lutego 2019 r. mają zostać opublikowane przez Ministerstwo standardy uczenia 

się i dopiero po zapoznaniu się z nimi będą dokonywane zmiany w programie studiów.  

Przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wyjaśniła, że w przypadku 

kierunku Pedagogika do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze opublikowanych  standardów 

uczenia się na kierunkach kształcenia nauczycielskiego. Najprawdopodobniej zostaną one 

opublikowane dopiero w maju, przynajmniej tak obiecuje Ministerstwo. Wiceprzewodnicząca 

URJK podkreśliła, że do końca czerwca 2019 r. Senat Uczelni musi zatwierdzić zmienione 

programy studiów. Oznacza to, że Rady Wydziałów najpóźniej do 10 czerwca 2019 r. 

powinny uchwalić nowe programy studiów na poszczególnych kierunkach i przekazać je 

Senatowi Uczelni do akceptacji. Wiceprzewodnicząca URJK zwróciła uwagę, aby przed 

dokonaniem zmian w programach studiów przeprowadzić ankiety w pierwszej kolejności 
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pośród studentów,  a następnie wśród otoczenia społeczno-gospodarczego. W chwili obecnej 

zarówno zmiany na kierunku Prawo jak również Administracji II stopnia są ankietowane. 

Obowiązek ankietowania zmian w programach studiów nie dotyczy zmian formalnych np. 

zwiększanie liczby godzin praktyk do 6 miesięcy, lecz merytorycznych np. wprowadzania 

nowych przedmiotów czy też specjalizacji do programu. Wiceprzewodnicząca URJK 

poprosiła Sekretarz URJK o przesłanie członkom URJK wzorów ankiet.  

Ad. 2 

Członkowie URJK ustalili następujący zakres i harmonogram działań mających na celu 

podnoszenia jakości kształcenia: 

1. Do 14 lutego 2019 r. – zgłoszenie uwag do arkusza oceny nauczycieli; 

2. Do 22 marca 2019 r. - przygotowanie wstępnych standardów pisania prac 

dyplomowych; 

3. Do końca marca 2019 r. – przygotowanie propozycji ankiet dla studentów; 

4. Do końca grudnia 2019 r. – przeprowadzenie audytu w Centrum Symulacji 

Medycznej. 

Ad.3  

Wiceprzewodnicząca URJK zaproponowała, aby w miarę możliwości ujednolicić standardy 

pisania proc dyplomowych na wszystkich kierunkach studiów. Podkreśliła, że standardy 

pisania prac dyplomowych muszą funkcjonować na podstawie uchwały Rady Wydziału,                  

a najlepiej na mocy uchwały Senatu Uczelni. Przewodnicząca WKJK Wydziału Informatyki               

i Nauk o Żywności poinformowała, że na Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności 

obowiązują szczegółowe zasady dyplomowania. Wiceprzewodnicząca URJK poprosiła 

Przewodniczącą WKJK Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności o przesłanie członkom 

URJK tych standardów. Członkowie URJK ustalili, że do dnia 22 marca 2019 r. opracowane 

zostaną wstępne standardy pisania prac dyplomowych. 

Ad.4 

Członkowie URJK przeanalizowali propozycje pytań ankietowych. Wiceprzewodnicząca 

URJK poprosiła Przewodniczącą WKJK Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych                  

o przygotowanie do końca marca br. propozycji ankiet dla studentów zawierających 
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maksymalnie 10 pytań  z podziałem na wykłady; ćwiczenia/laboratoria/warsztaty; seminarium  

dyplomowe; praktyki zawodowe. 

Ad.5 

Przewodniczący URJK poprosił Przewodniczące WKJK o przesłanie sprawozdań z działań 

Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2017/2018. 

Ad.6 

Przewodniczący URJK poinformował członków URJK, że od 25 stycznia 2019 r. obowiązuje 

zarządzenie nr 8/2019 Rektora PWSIiP  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 43/2018                               

z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zasad składania, archiwizowania i kontroli antyplagiatowej 

prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości                            

w Łomży. Na mocy powyżej wskazanego zarządzenia dotychczasowy program 

antyplagiatowy OSA zastąpiony został Jednolitym Systemem Antyplagiatowym. 

Ad.7 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia przyjęła do protokołu uchwałę w sprawie: 

elektronicznej publikacji sylabusów w systemie usosweb. 

Ad.8 

Wiceprzewodnicząca postanowiła o zdjęciu pkt 8 z porządku obrad. Opinia na temat arkusza 

oceny nauczycieli zostanie wydana w trybie obiegowym, w formie elektronicznej. 

Ad.9 

Nie zgłoszono spraw różnych oraz wolnych wniosków. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczyła 

Prof. dr hab. Joanna M. Salachna – Wiceprzewodnicząca URJK 

Protokołowała 

mgr Magdalena Taraszkiewicz – Sekretarz URJK 


