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Podstawa prawna: 

 Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych 

do realizacji oceny jakości w obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie 

 Zarządzenie nr 31 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Procedury 

„Okresowy przegląd programów kształcenia oraz zatwierdzanie zmian w planach i programach 

studiów” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

1. Przegląd programów kształcenia przeprowadzają komisje programowe raz w roku w terminie 

do końca lutego poprzedzającego rozpoczęcie nowego cyklu kształcenia. 

2. Przegląd programów kształcenia dokonywany jest w celu ich weryfikacji i doskonalenia, i 

obejmuje analizę: 

 zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi; 

 pokrycia charakterystyk PRK przez efekty kierunkowe, a kierunkowych przez przedmiotowe; 

 zgodności treści programowych, efektów i celów w przedmiocie z celami i efektami 

kierunkowymi, kolejności przedmiotów i powiązania treści z efektami; 

 użyteczności przedmiotów w realizacji zakładanych celów i efektów uczenia się;  

 możliwości spełnienia wymogów wstępnych w przedmiocie i unikatowości treści (eliminacja 

powtórzeń); 

 liczby godzin kontaktowych w programie oraz zgodności pracy studenta z ECTS; 

 doboru metod, form kształcenia, form zajęć, literatury (zgodność, aktualność, dostępność) 

oraz wykorzystania dostępnej bazy Wydziału i Uczelni; 

 przyjętych kryteriów oceny efektów; 

 zgodność z bieżącymi i przewidywanymi potrzebami regionalnego rynku pracy;  

a także uwzględnia: 

 dane ze sprawozdania z osiągania efektów uczenia się, 

 wyniki ankietyzacji, 

 propozycje zgłaszanych zmian przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

studentów. 



3. Nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za zajęcia są zobowiązani do sprawdzenia i 

ewentualnego uzupełnienia informacji w sylabusach do dnia 30 maja poprzedzającego 

rozpoczęcie nowego cyklu kształcenia. 

4. Programy studiów są wprowadzane do programu Sylabus PRK nie później niż 4 miesiące przed 

rozpoczęciem roku akademickiego, w którym rozpocznie się ich realizacja. 

5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana Wydziału, prorektor ds. kształcenia wydaje 

decyzję o możliwości dokonania następujących zmian w sylabusach w trakcie roku 

akademickiego: 

 treści kształcenia w ramach zajęć uwzględniające najnowsze osiągnięcia naukowe 

i artystyczne, 

 form i metod prowadzenia zajęć, 

 usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przez PKA, 

 dostosowanie programu kształcenia do zmian w obowiązujących przepisach. 

6. Zatwierdzenie i ogłoszenie zmian zawartych w pkt. 5 następuje nie później niż 2 miesiące przed 

rozpoczęciem semestru. 


