
 

 

 

 

PROCEDURA OKRESOWEGO PRZEGLĄDU PROGRAMÓW STUDIÓW  

 

1. Cel i zakres procedury 

Celem procedury jest stworzenie powszechnie dostępnego oraz przejrzystego systemu 
doskonalenia programów studiów w ramach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Koszalińskiej kierunków studiów tak, aby ich absolwenci posiadali 
kompetencje właściwe dla kształtowania kariery zawodowej na współczesnym rynku 
pracy. Zakres procedury obejmuje ocenę i monitorowanie efektów oraz programów 
studiów, jak również inicjowanie działań doskonalących proces kształcenia. Procedura 
obejmuje swym zakresem studia I, II oraz studia podyplomowe.  

2. Podstawa prawna procedury 

• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1668); 

• Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  
w Politechnice Koszalińskiej; 

• Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1861); 

• Zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i zmian programów studiów w 
Politechnice Koszalińskiej; 
 

3. Opis realizacji procedury 

Programy studiów podlega okresowej, nie rzadziej niż raz na cztery lata, weryfikacji  
w zakresie: 

• zgodności z charakterystyką i specyfiką kierunku oraz sylwetką absolwenta, 
• spełnienia wymagań określonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji, 
• kompletności i aktualności treści kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem 

wymagań rynku pracy, 
• spójności programowej i struktury treści, 
• właściwej sekwencji zajęć, 
• właściwej formy realizacji zajęć, zapewniających uzyskanie wymaganych 

umiejętności i kompetencji zawodowych absolwentów. 
 
Zalecane jest przeprowadzenie analizy porównawczej programów studiów  
w odniesieniu do programów studiów realizowanych w innych polskich uczelniach 
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publicznych o tym samym profilu. Analiza ta może uwzględniać także uczelnie 
zagraniczne. 
 
Okresowego przeglądu programów studiów dokonuje: 

• dla studiów I i II stopnia - Rada Programowa.  
• dla studiów podyplomowych – kierownik Studiów Podyplomowych. 

Wnioski z okresowej oceny programów studiów i przekazywane są Dziekanowi do dnia  
1 września roku akademickiego, w którym dokonywana jest ocena. 

Zmiany po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału są przesyłane do zatwierdzenia do Senatu 
Politechniki Koszalińskiej (załącznik 3 do Zarządzenia Rektora nr 67/2021) 

4. Dokumenty i formularze 
• Informację o zmianach w programie studiów – załącznik nr 3 do Zarządzenia 

Rektora nr 67/2021. 

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Wydziału z dnia 7 lipca 2016 roku. Aktualizowano w dniu 
31 marca 2020 r. Aktualizowano w dniu 20 września 2022 r. 

 

 


