ZARZĄDZENIE NR 21/13
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia procedur
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
z Obszaru 2 – Generowanie i ciągłe doskonalenie jakości kształcenia na studiach
licencjackich, inżynierskich i podyplomowych.

Na podstawie §38 i §39 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam następujące procedury zerowe, stanowiące załączniki do niniejszego
zarządzenia, z Obszaru 2 – Generowanie i ciągłe doskonalenie jakości kształcenia
na studiach licencjackich, inżynierskich i podyplomowych:
1) dla procesu P2.1 Zarządzanie kierunkami studiów uwzględniające systematyczną,
kompleksową ocenę efektów kształcenia, której wyniki stanowią podstawę rewizji
programu studiów oraz metod jego realizacji zorientowanej na doskonalenie jakości
jego końcowych efektów:
a) P2.1.a Zarządzanie kierunkami studiów uwzględniające systematyczną,
kompleksową ocenę efektów kształcenia, której wyniki stanowią podstawę
rewizji programu studiów oraz metod jego realizacji zorientowanej
na doskonalenie jakości jego końcowych efektów;
2) dla procesu P2.2 Włączanie do aktywnego uczestnictwa w procesie zapewniania
jakości i budowy kultury jakości pracowników, studentów, absolwentów
oraz innych interesariuszy zewnętrznych:
a) P2.2.a Włączanie do aktywnego uczestnictwa w procesie zapewniania jakości
i budowy kultury jakości pracowników, studentów, absolwentów oraz innych
interesariuszy zewnętrznych;
3) dla procesu P2.3 Kreowanie przejrzystej struktury podejmowania decyzji
w zarządzaniu jakością kształcenia zapewniającej udział pracowników, studentów,
słuchaczy oraz interesariuszy zewnętrznych w podejmowaniu istotnych decyzji
dotyczących jakości kształcenia:
a) P2.3.a Kreowanie przejrzystej struktury podejmowania decyzji w zarządzaniu
jakością kształcenia zapewniającej udział pracowników, studentów, słuchaczy
oraz interesariuszy zewnętrznych w podejmowaniu istotnych decyzji
dotyczących jakości kształcenia;
4) dla procesu P2.4 Współpraca Uczelni z uczelniami krajowymi i zagranicznymi
w ramach zawartych umów:
a) P2.4.a Współpraca Uczelni z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w ramach
zawartych umów;
5) dla procesu P2.5 Nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi
uczelniami, przedsiębiorstwami i instytucjami:

a) P2.5.a Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi uczelniami,
przedsiębiorstwami i instytucjami (poza Programem Erasmus),
b) P2.5.b Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi uczelniami,
przedsiębiorstwami i instytucjami w Programie Erasmus;
6) dla procesu P2.6 SMS w ramach Programu Erasmus:
a) P2.6.a Przygotowanie Procedur organizacji i realizacji współpracy
międzynarodowej na jeden rok akademicki,
b) P2.6.b Uczestnictwo studentów w wyjazdach typu SMS;
7) dla procesu P2.7 SMP w ramach Programu Erasmus:
a) P2.7.a Przygotowanie Procedur organizacji i realizacji współpracy
międzynarodowej na jeden rok akademicki,
b) P2.7.b Uczestnictwo studentów w wyjazdach typu SMP;
8) dla procesu P2.8 STA w ramach Programu Erasmus:
a) P2.8.a Przygotowanie Procedur organizacji i realizacji współpracy
międzynarodowej na jeden rok akademicki,
b) P2.8.b Uczestnictwo pracowników w wyjazdach typu STA;
9) dla procesu P2.9 STT w ramach Programu Erasmus:
a) P2.9.a Przygotowanie Procedur organizacji i realizacji współpracy
międzynarodowej na jeden rok akademicki,
b) P2.9.b Uczestnictwo pracowników w wyjazdach typu STT;
10) dla procesu P2.10 Praca metodyczna z nauczycielami akademickimi:
a) P2.10.a Praca metodyczna z nauczycielami akademickimi;
11) dla procesu P2.11 Wykorzystanie doświadczenia praktycznego interesariuszy
zewnętrznych w procesie kształcenia:
a) P2.11.a
Wykorzystanie
doświadczenia
praktycznego
interesariuszy
zewnętrznych w procesie kształcenia;
12) dla procesu P2.12 Pozyskiwanie najnowszej literatury fachowej do procesu
kształcenia:
a) P2.12.a Pozyskiwanie wydawnictw zwartych do procesu kształcenia,
b) P2.12.b Pozyskiwanie czasopism do procesu kształcenia,
c) P2.12.c Pozyskiwanie norm do procesu kształcenia,
d) P2.12.d Pozyskiwanie dokumentów elektronicznych do procesu kształcenia,
e) P2.12.e Pozyskiwanie dostępu do baz online do zabezpieczenia procesu
kształcenia;
13) dla procesu P2.13 Wykorzystanie w procesie kształcenia programów i technik
multimedialnych:
a) P2.13.a Wykorzystanie w procesie kształcenia programów
i technik
multimedialnych;
14) dla procesu P2.14 Korelacja praktyk studenckich z procesem kształcenia:
a) P2.14.a Korelacja praktyk studenckich z procesem kształcenia;
15) dla procesu P2.15 Wykorzystanie wniosków z badania losów absolwentów
w procesie doskonalenia jakości kształcenia:
a) P2.15.a Wykorzystanie wniosków z badania losów absolwentów w procesie
doskonalenia jakości kształcenia;
16) dla procesu P2.16 Kształtowanie kultury fizycznej studentów poprzez zajęcia
z wychowania fizycznego oraz sport w ramach Klubu Uczelnianego AZS:
a) P2.16.a Kształtowanie kultury fizycznej studentów poprzez zajęcia
z wychowania fizycznego,
b) P2.16.b Kształtowanie kultury fizycznej studentów poprzez sport w ramach
Klubu Uczelnianego AZS;

17) dla procesu P2.17 Wspieranie studenta w realizacji pracy dyplomowej:
a) P2.17.a Wspieranie studenta w realizacji pracy dyplomowej;
18) dla procesu P2.18 Promowanie Uczelni w środowisku lokalnym i regionalnym
ze szczególnym
uwzględnieniem
uczniów
i
absolwentów
szkół
ponadgimnazjalnych:
a) P2.18.a Promowanie Uczelni w środowisku lokalnym i regionalnym
ze szczególnym
uwzględnieniem
uczniów
i
absolwentów
szkół
ponadgimnazjalnych.
§ 2. Wprowadzam procedury wymienione w §1 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica
w Pile.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki i Studentów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile

prof. dr hab. Adam Marcinkowski

