
Załącznik do Uchwały nr 21/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r. 

WNIOSKI  

z posiedzenia Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia  

z dnia 06.02.2017 r.  

1. Odbywanie się posiedzeń Zakładowych Zespołów ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia po zakończonej sesji 

egzaminacyjnej zimowej i letniej (osoba odpowiedzialna Prodziekan WNHiS 

mgr Magdalena Baczyńska), 

2. Ustalenie przez Uczelnianą Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wytycznych 

dotyczących projektowania programów kształcenia dla nowopowstałych kierunków 

studiów wg. PRK (osoba odpowiedzialna – Koordynator Wydziałowej Komisji 

ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dr Elżbieta Zieja), 

3. Dopracowanie dokumentacji dotyczącej pilotażowych praktyk zawodowych m. in. 

harmonogramów, programów praktyk, arkuszy hospitacyjnych (osoba odpowiedzialna 

– Koordynator projektu – Dziekan dr Beata Telążka), 

4. Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej nowopowstających 

interdyscyplinarnych studiów magisterskich – Zarządzanie Komunikacją 

Marketingową (osoba odpowiedzialna – Dziekan dr Beata Telążka). 

 

WNIOSKI  

z posiedzenia Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia  

z dnia 26.06.2017 r. 

1. Zawnioskowanie do Senatu KPSW o uchwalenie wytycznych dotyczących 

projektowania programów kształcenia, według których programy kształcenia i zawarte 

w nich opisy efektów kształcenia określone dla kierunków studiów utworzonych przed 

1 października 2016 r, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, pozostają w mocy, 

natomiast  kształcenie na nowych kierunkach studiów musi być zgodne z wymogami 

Polskiej Ramy Kwalifikacji określonej ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010.) 

i Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26. Września 2016 

r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

2. Wystosowanie zapytania do MNiSW dotyczącego kwalifikacji absolwentów, którzy 

ukończą studia w roku akademickim 2016/17.  



3. Na wniosek przewodniczącej WKZJK zaproponowanie Działowi Nauczania i Spraw 

Studenckich ściślejszej współpracy Centrum Praktyk KPSW ze szkołami w kwestii 

zawierania umów z nauczycielami-mentorami. Studenci nie powinni na własną rękę 

poszukiwać szkół i mentorów. Lista takowych, po uzgodnieniu z nauczycielem i 

dyrekcją szkoły,  powinna być przedstawiona studentom III roku na początku 

semestru zimowego. Studenci następnie powinni się zapisywać do poszczególnych 

nauczycieli, a Centrum - nazwiska studentów odbywających praktykę przekazać do 

szkoły. Wynagrodzenie nauczycieli-mentorów powinno być godziwe, a stawki 

zatwierdzone przez Senat Uczelni. 

 


