
S t r o n a  | 1 

 

Protokół z posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia PWSIiP w Łomży 

z dnia 05.04.2018 r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja o pracach Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.  

3. Procedura dyplomowania.  

4. Regulamin studiów podyplomowych. 

5. Praktyki zawodowe. 

6. Informacja o wnioskach o uruchomienie nowych kierunków studiów oraz o wizytacji 

PKA. 

7. Sprawy różne, wolne wnioski. 

 

Na początku posiedzenia Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia PWSIiP                     

w Łomży (dalej: URJK) dr Dariusz Perło przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu 

członków URJK. Stwierdził także, że na posiedzeniu obecne jest kworum pozwalające na 

podejmowanie decyzji. 

 

Ad 1.  

Przewodniczący URJK dr Dariusz Peło poprosił, aby Przewodniczące Wydziałowych Komisji 

ds. Jakości Kształcenia (dalej: WKJK) zdały relacje z przebiegu prac WKJK. Jako pierwsza 

głos zabrała Przewodnicząca WKJK  Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr Joanna Chilińska. 

Poinformowała, że WKJK spotykała się do chwili obecnej dwukrotnie. Pierwsze spotkanie 

WKJK Wydziału Nauk o Zdrowiu miało miejsce przed Krajową Radą Akredytacji Szkół 

Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP). Podkreśliła, iż Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał 

pozytywną akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 

(KRASzPiP) na okres 4 lat. Dr J. Chilińska zwróciła uwagę, iż w jej opinii w skład WKJK 

winien wchodzić student reprezentujący każdy kierunek studiów. W tym miejscu głos zabrała 

Wiceprzewodnicząca URJK dr hab. J. Moczydłowska, prof. PWSIiP, która stwierdziła, że nie 

ma żadnych przeciwskazań, aby takie rozwiązanie zostało wprowadzone.  Wyjaśniła, iż o 

składzie WKJK decyduje Dziekan, w związku z powyższym pomimo, że w Uchwale Nr 

65/2017 Senatu PWSIiP  w Łomży z dnia 12.10.2017 r. w sprawie ustalenia Składu 

Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia 

– zmiana Uchwały Senatu Nr 115/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia 
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Uczelnianego systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w PWSIiP w Łomży zapisane 

zostało, że w skład WKJK wchodzi przedstawiciel studentów to Dziekan może powołać 

przedstawicieli studentów z każdego kierunku studiów, który jest realizowany przez Wydział. 

Jednocześnie podkreśliła, iż takie rozwiązanie byłoby zasadne i zachęciła do jego 

wprowadzenia.  

 

Przewodnicząca WKJK Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności – dr Aneta Wiktorzak 

wyjaśniła, że na Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności trwają prace nad powołaniem 

Wydziałowej Rady Programowej, w skład której wchodziliby koordynatorzy kierunków, 

przedstawiciele studentów oraz otoczenia zewnętrznego. Jej celem byłoby opiniowanie zmian 

w programach kształcenia. W tym miejscu głos zabrała wiceprzewodnicząca URJK dr hab. 

Joanna Moczydłowska, prof. PWSIiP, która przypomniała, że w 2015 r. została przyjęta 

Zarządzeniem Rektora nr 49/15 Procedura monitoringu i ewaluacji efektów kształcenia, która 

określa że nie częściej niż co 3 lata, ale też nie rzadziej niż co 3 lata powinien odbywać się 

okresowy monitoring efektów kształcenia. Zgodnie z treścią powyższego Zarządzenia oceny 

programu i efektów kształcenia dokonuje Komisja ds. monitoringu i ewaluacji programu.                

W związku ze zmianami organizacyjnymi Uczelni w Zarządzeniu nr 49/15 powinno się 

wprowadzić następujące zmiany, zastąpić słowa: Dyrektor Instytutu słowami Dziekan 

Wydziału oraz Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia słowami Wydziałowa Komisja            

ds. Jakości Kształcenia. Natomiast pozostała treść Zarządzenia nr 49/15 jest adekwatna                   

do potrzeb Uczelni i nie wymaga wprowadzenia zmian.  

 

Przewodnicząca WKJK Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności – dr Aneta Wiktorzak 

poprosiła o wyrażenie opinii, czy można powołać Wydziałową komisję ds. monitoringu                  

i ewaluacji efektów kształcenia, która w zakresie swoich zadań miałaby zapisane 

przeprowadzania kontroli kierunkowych. Wiceprzewodnicząca URJK dr hab. Joanna 

Moczydłowska, prof. PWSIiP odniosła się do Uchwały Nr 65/2017 Senatu PWSIiP w Łomży 

zgodnie, z którą skład WKJK określa Dziekan Wydziału. Jeżeli wymaga tego specyfika 

kierunków realizowanych przez Wydział to zasadne byłoby powołanie komisji dla 

poszczególnych dziedzin np. wspólną dla kierunków technicznych. Przewodnicząca WKJK 

Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności – dr Aneta Wiktorzak poprosiła Przewodniczącą 

WKJK Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Sylwię Jaskułę-Korporowicz              

o przybliżenie działalności Rady Praktyków funkcjonującej na Wydziale Nauk Społecznych             

i Humanistycznych. Przewodnicząca WKJK Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 
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– dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz wyjaśniła, że Rada Praktyków jest zapraszana na zebrania 

Komisji ds. monitoringu i ewaluacji programu. W skład Rady Praktyków wchodzą 

przedstawiciele pracodawców wszystkich kierunków studiów realizowanych przez Wydział 

Nauk Społecznych i Humanistycznych. Każdy przedstawiciel jest przypisany do danego 

kierunku studiów. Rada Praktyków opiniuje zmiany w programach studiów jak również 

tematy prac dyplomowych oraz regulaminy praktyk. Ponadto Rada Praktyków miała 

możliwość zapoznania się i wyrażenia opinii o strategii Wydziału Nauk Społecznych i 

Humanistycznych. 

 

Wiceprzewodnicząca URJK dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PWSIiP przypomniała 

obecnym na posiedzeniu członkom URJK treść Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów zgodnie,               

z którym zmiany w programie studiów mające na celu jego doskonalenie nie mogą 

obejmować więcej niż 50% punktów ECTS, określonych w programie studiów aktualnym na 

dzień wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu 

tego uprawnienia; oraz  łącznie nie więcej niż 30% ogólnej liczby zakładanych efektów 

kształcenia określonych przez senat uczelni aktualnych na dzień wydania przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia. 

 

Przewodnicząca WKJK Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Sylwia 

Jaskuła-Korporowicz poinformowała, że WKJK Wydziału Nauk Społecznych i 

Humanistycznych do tej pory spotykała się ok. 7 razy. W trakcie prac WKJK wypracowane 

zostały m.in. arkusze: hospitacji zajęć, ewidencji odrabiania i przekładania zajęć, jak również 

nowy Regulamin Praktyk Zawodowych oraz procedura dyplomowania. 

 

Przewodnicząca WKJK Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności – dr Aneta Wiktorzak 

poinformowała, że WKJK Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności spotykała się do tej pory 

3-krotnie. Prace WKJK były podyktowane przede wszystkim  przygotowaniem się do 

wizytacji PKA. Ponadto w trakcie prac WKJK wypracowana została m.in. procedura 

dyplomowania, hospitacji zajęć oraz odrabiania i przekładania zajęć. Na potrzeby PKA 

zostały zapiane punkty, że jeszcze w tym roku akademickim wszystkie programy kształcenia 

Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności zostaną dostosowane do Polskiej Ramy 

Kwalifikacji.  
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Ad. 3. 

Przewodniczący URJK dr Dariusz Perło wskazał, że regulacja w zakresie procedury 

dyplomowania ma swoją podstawę prawną w Regulaminie Studiów oraz Procedurze 

składania, archiwizowania oraz kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych. Jednocześnie 

Przewodniczący URJK  dr Dariusz Perło poprosił, aby wypracowane przez WKJK procedury 

dyplomowania zostały przesłane do Kierownika Działu Kształcenia i Spraw Studenckich – 

mgr Natalii Cholewickiej.  

 

Ad. 4. 

Przewodnicząca WKJK Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Sylwia Jaskuła-

Korporowicz zwróciła uwagę, na pewne wątpliwości pojawiające się w jej opinii                              

w Regulaminie studiów podyplomowych w szczególności: § 9,  § 14, § 15, § 17 § 18.  

 

W związku z powyższym Przewodnicząca WKJK Wydziału Nauk Społecznych i 

Humanistycznych – dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz wniosła o dokonania zmian w powyżej 

wskazanych postanowieniach.   

 

W tym miejscu Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich – mgr Natalia Cholewicka 

zwróciła ponadto uwagę na § 24. W jej opinii wątpliwości dotyczące Regulaminu studiów 

podyplomowych winien podejmować Dziekan, a nie Rektor. Zdaniem Wiceprzewodniczącej 

URJK dr hab. Joanny Moczydłowskiej, prof. PWSIiP takie rozwiązanie jest zasadne.  

 

Ad. 5. 

Wiceprzewodnicząca URJK dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PWSIiP przypominała, że 

na stronie Jakości Kształcenia (http://jakosc.pwsip.edu.pl/index.php/uczelniana-komisja-ds-

jk/materialy-szkoleniowe) zamieszczona jest prezentacja multimedialna omawiająca w sposób 

szczegółowy kwestie Praktyk zawodowych. Przewodniczący URJK dr Dariusz Perło poprosił 

o zweryfikowanie, czy liczba godzin praktyk oraz przypisanych im punktów ECTS jest na 

poszczególnych kierunkach zgodna ze wskazanymi wytycznymi. 

 

Ad. 6. 

Wiceprzewodnicząca URJK dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PWSIiP po raz kolejny 

wyraziła chęć pomocy przy przygotowaniu wniosków o utworzenie nowych kierunków 

http://jakosc.pwsip.edu.pl/index.php/uczelniana-komisja-ds-jk/materialy-szkoleniowe
http://jakosc.pwsip.edu.pl/index.php/uczelniana-komisja-ds-jk/materialy-szkoleniowe
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studiów, a także przy wizytacji PKA.  

 

Ad. 7. 

Nie zgłoszono spraw różnych oraz wolnych wniosków. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczył 

dr Dariusz Perło 

 

Protokołowała 

mgr Magdalena Taraszkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Lista obecności członków URJK. 

 

 

 

 


