
Protokół z posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia  

z dnia 07.12.2018 r. (piątek) godzina: 09:00-10:00, 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 26 listopada br. obejmował następujące sprawy: 

1. Podsumowanie wyników sporządzonych przez poszczególne Wydziały raportów z analizy 

ankiet wypełnionych przez studentów w ubiegłym roku akademickim 2017/2018. 

2. Przyjęcie Raportu URJK z analizy ankiet wypełnionych przez studentów ankiet wraz ze 

sformułowanymi rekomendacjami. 

3. Ustalenie podziału i harmonogramu prac dotyczących opracowania nowego 

kwestionariusza ankiet studenckich. 

4. Standardy prac dyplomowych (na poszczególnych Wydziałach lub kierunkach) i ich 

weryfikowalność. 

5. Modyfikacje programów kształcenia. 

6. Zgłoszone sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad. 1 

Wiceprzewodnicząca podsumowała wyniki sporządzonych przez poszczególne 

Wydziały raportów z analizy ankiet wypełnionych przez studentów w roku akademickim 

2017/2018, a także przedstawiła rekomendacje mające na celu doskonalenie procesu 

kształcenia na Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

 

 

 



Ad. 2 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia PWSIiP w Łomży podjęła uchwałę nr 1/2018 

z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: raportu z działań na rzecz jakości kształcenia oraz 

rekomendacji mających na celu doskonalenie procesu kształcenia (dalej: Uchwała), która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodnicząca zwróciła uwagę na treść § 1 ust. 2 Uchwały zgodnie, z którym 

Przewodniczące Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia zobowiązane są przekazać 

Rektorowi PWSIiP raporty z analizy jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych na 

poszczególnych Wydziałach. 

Nadto Wiceprzewodnicząca poinformowała obecnych na posiedzeniu członków 

URJK, że treść Uchwały zostanie opublikowana na stronie internetowej Jakości Kształcenia 

PWSIiP (https://jakosc.pwsip.edu.pl/), jednakże nie będzie ona zawierała uwag (komentarzy) 

studentów z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych. 

 

Ad. 3 

Członkowie URJK ustalili, że do dnia 7 stycznia 2019 r. przygotowane zostaną 

propozycje pytań do ankiet wypełnianych przez studentów. Wiceprzewodnicząca szczególną 

prośbę o włączenie się do przygotowania pytań skierowała do Przedstawicielki Studentów 

PWSIiP. Wiceprzewodnicząca poprosiła, aby Przedstawicielka Studentów PWSIiP 

wytypowała na jakie pytania ankietowe studenci chcieliby odpowiedzieć z uwzględnieniem 

podziału na zajęcia kursowe oraz zajęcia specjalnościowe.  

O przygotowanie propozycji pytań ankietowych z praktyk Wiceprzewodnicząca 

poprosiła Przewodniczącą WKJK Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Członkowie URJK ustalili, że propozycje pytań zostaną przesłane na adres mailowy 

Sekretarza URJK. 

 

Ad. 4 

Wiceprzewodnicząca na wstępie wyjaśniła, że co do zasady na Wydziałach brak jest 

formalnych standardów prac dyplomowych w związku, z czym istnieje konieczność ich 

wypracowania.  

Przewodnicząca WKJK Wydziału Nauk o Zdrowiu wskazała, że na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu są regulaminy pisania prac dyplomowych. 



Wiceprzewodnicząca poprosiła Przewodniczące WKJK o przesłania uchwał i/lub 

zarządzeń oraz regulaminów dotyczących standardów prac dyplomowych przyjętych na 

poszczególnych wydziałach. 

Ponadto Wiceprzewodnicząca zwróciła uwagę, na konieczność ustalenia przez URJK 

ogólnych, jednolitych standardów prac dyplomowych. 

W tym miejscu głos zajęła Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich. 

Wyjaśniła, że raporty Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawierają uwagi, co do pisania prac 

dyplomowych. Zobowiązała się do ich przesłania.   

 

Ad. 5 

Członkowie URJK ustalili, że do dnia 31.01.2019 r. przygotowane zostaną, 

oczywiście tam gdzie nie zostało to jeszcze dokonane, modyfikacje programów kształcenia 

zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Członkowie URJK wyrazili zgodę na uczestnictwo w zebraniu URJK w trakcie sesji 

egzaminacyjnej. 

Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich poprosiła, aby w trakcie prac nad 

modyfikacją programów kształcenia uwzględnić postanowienia rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  9 lutego 2012 r. o wskaźnikach kosztochłonności 

ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także dla stacjonarnych studiów 

doktoranckich. 

 

Ad. 6 

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 

 

 



W załączeniu: 

1. Uchwała nr 1/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. URJK PWSIiP w Łomży w sprawie: raportu z 

działań na rzecz jakości kształcenia oraz rekomendacji mających na celu doskonalenie 

procesu kształcenia 

2. Lista obecności. 


