
Załącznik do Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Białostockiej 

 

HARMONOGRAM PRACY UCZELNIANEJ KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
Lp. ZADANIE OPIS ZADANIA TERMIN WYKONANIA 

1 
Zatwierdzenie sprawozdania z prac 
UKdsJK za rok poprzedni 

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań UKdsJK za poprzedni rok – na podstawie 
protokołów z posiedzeń członków Komisji 

styczeń 

2 
Przedstawienie zbiorczych wyników 
ankiet studenckich za semestr zimowy 

Przedstawienie zbiorczych wyników przygotowanych na podstawie danych przesłanych 
przez osoby opracowujące ankiety studenckie na poszczególnych wydziałach 

kwiecień 

3 
Przedstawienie wstępnego raportu z 
wyników badania losów absolwentów 

Omówienie i analiza raportu z wyników badania losów absolwentów przygotowanego 
przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami 

maj 

4 
Opracowanie Harmonogramu zadań 
WKdsJK 

Opracowanie Harmonogramu zadań realizowanych przez WKdsJK 
czerwiec - wrzesień 

5 
Przedstawienie zestawienia arkuszy 
ewaluacyjnych wypełnianych przez 
dziekanów i kierowników studiów 

Formułowanie wniosków z analizy arkuszy ewaluacyjnych wypełnianych przez dziekanów 
i kierowników studiów październik 

6 Monitorowanie pracy WKdsJK 
Formułowanie wniosków z analizy raportów wynikowych z działalności WKdsJK za 
poprzedni rok akademicki 

listopad 

7 
Przedstawienie zbiorczych wyników 
ankiet studenckich za semestr letni 

Przedstawienie zbiorczych wyników przygotowanych na podstawie danych przesłanych 
przez osoby opracowujące ankiety studenckie na poszczególnych wydziałach 

listopad 

8 
Ocena funkcjonowania systemu 
zapewnienia jakości kształcenia 

Podsumowanie działania systemu zapewnienia jakości kształcenia w PB w formie 
sprawozdania zawierającego wyniki ankiet studenckich, oraz zestawienia informacji z 
arkuszy ewaluacyjnych, itp 

grudzień 

9 Inicjowanie zmian w prawie uczelnianym 
Aktualizacje prawa uczelnianego w zakresie jakości kształcenia w związku ze zmianami 
przepisów zewnętrznych 

na bieżąco 

10 
Opiniowanie zgodności programów 
studiów z obowiązującym prawem 

Opiniowanie programów studiów przygotowanych przez poszczególne wydziały PB, 
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniami Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

na bieżąco 

11 
Opiniowanie zgodności programów 
studiów podyplomowych 
z obowiązującym prawem 

Opiniowanie programów studiów podyplomowych przygotowanych przez poszczególne 
wydziały PB, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

na bieżąco 

12 
Analiza ocen zewnętrznych instytucji 
kontrolujących 

Analizowanie raportów zespołów oceniających PKA i formułowanie wynikających z nich 
wniosków 

na bieżąco 

13 
Opiniowanie raportów samooceny 
jednostek 

Opiniowanie pod względem formalnym raportów samooceny jednostek, opracowanych na 
żądanie instytucji kontrolujących 

na bieżąco 

14 
Zadania zlecone przez prorektora 
ds. kształcenia 

 
na bieżąco 


