
Zarządzenie Nr 30/2012 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 27 września 2012r. 
 
w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz 

Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej 
WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz zakresu ich działania  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. z 2012r., poz. 572) i § 1 ust. 2 uchwały Nr 20/2012 Senatu Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 31 maja 2012r. zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Powołuje się Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej 
WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu w następującym składzie: 
1) Przewodniczący: 

dr hab. inŜ. Cezary Orlikowski, prof. nadzw. - Prorektor ds. Kształcenia 
2) Członkowie: 

− Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. Kształcenia, 
− Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej ds. Kształcenia, 
− Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego ds. Kształcenia, 
− Zastępca Dyrektora Instytutu Politechnicznego ds. Kształcenia, 
− prof. dr hab. Ewa Szatan – IPJ, 
− dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. nadzw. PWSZ w Elblągu – IE, 
− dr inŜ. Stanisław Kwitnewski – IP, 
− dr Stefan Sokołowski – IIS, 
− Kierownik Działu Kształcenia, 
− Pełnomocnik Rektora ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001, 
− Maciej Dyck – przewodniczący Rady Studentów. 

 
§ 2 

Powołuje się Instytutowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej 
WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu w następującym składzie: 
 
1. w Instytucie Ekonomicznym: 

1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia, 
2) nauczyciele akademiccy: 

a) kierunek studiów Administracja: 
- dr Wojciech Zieliński, 

      - mgr inŜ. Krzysztof Starańczak, 
b) kierunek studiów Ekonomia: 
     - dr Henryk Gawroński, 
     - dr inŜ. Anetta Waśniewska, 

       3) mgr Marek Misztal - auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001, 
4) student: 
     - Borys Klejnota, 
5) sekretarz: 
     - mgr Edyta Ocicka (pracownik dziekanatu). 

 



2. w Instytucie Informatyki Stosowanej: 
1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia, 
2) nauczyciele akademiccy – kierunek studiów Informatyka: 

- dr hab. inŜ. Joachim Domsta, 
- dr inŜ. Jerzy Buriak, 
- dr Joanna Jółkowska, 

3) auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001- vacat, 
4) student: 
     - Wojciech Frankowski, 
5) sekretarz: 
     - Ewa Wall (pracownik dziekanatu). 
 

3. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym: 
1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia, 
2) nauczyciele akademiccy: 

a) kierunek studiów Filologia: 
- dr Mirosława Modrzewska (Filologia angielska), 

      - dr Agnieszka śółtowska (Filologia germańska), 
b) kierunek studiów Filologia polska: 

- dr hab. Zenon Lica, 
- dr Katarzyna Jarosińska-Buriak, 

c) kierunek studiów Pedagogika: 
      - dr Małgorzata Przybysz-Zaremba, 
      - dr Alicja Zbierzchowska, 

3) mgr Piotr Kacała - auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001, 
4) student: 
     - Mikołaj Ziemiński, 
5) sekretarz: 
     - Ewa Rybak (pracownik dziekanatu). 
 

4. w Instytucie Politechnicznym: 
1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia, 
2) nauczyciele akademiccy: 

a) kierunek studiów Budownictwo: 
- prof. dr hab. inŜ. Jarosław Przewłócki, 

      - dr inŜ. Krzysztof Klempka, 
b) kierunek studiów Ochrona środowiska: 

- dr hab. Tadeusz Marcinkowski, prof. nadzw. PWSZ w Elblągu, 
      - dr inŜ. Krzysztof Czerwionka, 
c) kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn: 
      - prof. dr inŜ. Włodzimierz Przybylski, 
      - dr hab. inŜ. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. PWSZ w Elblągu, 

3) mgr inŜ. Michał Staszkun - auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 
9001, 

3) student: 
     - Milena Michalak, 
4) sekretarz: 
     - mgr Dominika Remiszewska (pracownik dziekanatu). 

 
 



§ 3 
Zastępcy Dyrektorów ds. Kształcenia pełnią funkcję przewodniczących Instytutowych 
Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przez pierwszy rok działalności Komisji, na 
czas wdraŜania procedury zapewnienia jakości kształcenia. 
 

§ 4 
Ustala się następujący zakres działania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia: 
1) opracowywanie procedur w systemie zapewnienia jakości kształcenia, 
2) podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia, 
3) podejmowanie pozaproceduralnych działań związanych z funkcjonowaniem Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, 
4) analizowanie sprawozdań, wniosków i postulatów Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia oraz przekazywanie stąd wynikających rekomendacji komisjom 
instytutowym, 

5) opracowywanie sprawozdań o funkcjonowaniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia            
w Uczelni. 

 
§ 5 

Ustala się następujący zakres działania Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia: 
1) ocena jakości kształcenia w Instytucie, a w szczególności ocena: 

a) zgodności profilu i kierunków kształcenia z misją i strategią uczelni, 
b) zasad rekrutacji na studia, 
c) zgodności zakładanych efektów kształcenia opisanych w programach kształcenia                  

z efektami kształcenia dla wskazanego obszaru (lub obszarów) kształcenia opisanych               
w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego, 

d) zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, 
e) prawidłowości stosowania punktacji ECTS, 
f) zasad oceniania studentów i słuchaczy, 
g) metod weryfikacji efektów kształcenia i sposobu ich stosowania, 
h) jakości procesu dyplomowania, w tym jakości prac dyplomowych, 
i) dostępności informacji na temat realizacji kształcenia, 
j) jakości kadry dydaktycznej, 
k) posiadanej infrastruktury dydaktycznej, 
l) wyników badań ankietowych dotyczących m.in.: 

- o kandydatach na studia, 
- studenckiej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne, 
- obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego, 
- monitorowania karier absolwentów uczelni, 
- opinii pracodawców o zatrudnianych absolwentach uczelni, 
- opinii pracodawców dotyczących oczekiwań wobec absolwentów PWSZ w Elblągu, 
- organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

2) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia                       
w Instytucie, 

3) przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia corocznych 
sprawozdań z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie, 

4) monitorowanie realizacji działań rekomendowanych przez Uczelnianą Komisję ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

5) nadzorowanie wdraŜania procedur zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie. 
 



§ 5 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
 

                               Rektor 
 

 
      prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 

                


