
DECYZJA
REKTORA-KOM E N DANTA AKAD EM I I MARYNARKI WOJ EN N EJ

Nr .6t;:.'.z dnia .n.{'.ł{łi&..ifi?,..." r.

w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości Kształcenia.

Na podstawie ań. 66 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. _ Prawo o szkolnictwie
wyŻszym (Dz" U. nr 164 poz. 1365 zpóżn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 29 września 2011 r' w sprawie warunków oceny programowej i oceny
instytucjonalnej (D2.U.2011 nr 207 poz. 1232) oraz na podstawie $ 2 ust. 1 lit. a Decyzji
Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej nr 57 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie
utworzenia w Akademii tVarynarki Wojennej uczelnianego systemu zapewnienia jakoŚci
kształcenia postanawiam, co następuje:
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1' Powołuję Uczelniany Zespoł Rektorski ds. Jakości Kształcenia zwany dalej Uczelnianym
Zespołem, na okres od 14 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r'

2' Nadzor nad pracą Uczelnianego Zespołu sprawuje Prorektor ds. Dydaktycznych'
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W skład Uczelnianego Zespołu wchodzą:

1. Przewodniczący'.
kmdr dr inŻ. Waldemar Mironiuk (dziedzina - nauki techniczne);

2. Komisja ds. Jakości Kształcenia w składzie:
a. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia - jednocześnie zastępca

przewod niczącego U czelnianego Zespołu ;

b. Uczelniany Koordynator ds. Systemu EcTs - kmdr mgr inz. Robeń Pawłowski;
c. Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. STCW - mgr inz' Jarosław Bramko;
d' Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Studenckich - mgr Marzena Pawłowska;
e. Uczelniany Koordynator ds. Systemu lnformatycznego - kmdr ppor. mgr inz.

Marcin Aszkiełowicz;
f. Uczelniany Koordynator ds. Multimedialnych Technik Kształcenia - kmdr por.

dr inŻ. Tomasz Kautzi
g. Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds' Systemu Zarządzania Jakością - kmdr por.

mgr inz. Mirosław Gołyga'
3. Komisja ds. oceny Jakości Kształcenia w składzie:

a. Uczelniany Koordynator ds. oceny Jakości Kształcenia - prof. dr hab' Krzysztof
Ficoń (dziedzina - nauki społeczne, nauki o bezpieczeństwie);

b. kmdr dr hab' inŻ' Andrzej Grządziela (dziedzina - nauki techniczne);
c. dr hab. Jerzy BędŹmirowski prof' nadzw. AMW (dziedzina - nauki humanistyczne);
d. Uczelniany Koordynator ds. Ankiet - dr Andrzej Łapa;
e. Przedstawiciel studentów - p. DominikaTracz',
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f. Przedstawiciel pracodawcÓw - Szef Szkolenia Morskiego - Zastępca Szefa
Szkolenia Marynarki Wojennej, kontradmirał Stanisław Kania;

g. Przedstawiciel pracodawców - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
oficerow Marynarki Wojennej RP, wiceadmirał w st. spocz. Maciej Węglewski;

h. Przedstawiciel pracodawców - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
dr inz. kpt' z.w. Andrzej Królikowski.
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1. Do zadan Komisji ds. Jakości Kształcenia nalezy:

a. opracowanie procedur ewaluacji stanu wyjŚciowego na wszystkich wydziałach
akademickich;

b' stałe monitorowanie i analizajakości kształcenia na wydziałach;
c. opracowanie programu poprawy jakości kształcenia;
d. dbałośó o prawidłowe stosowanie systemu akumulacji i transferu punktów

(ECrs);
e. monitorowanie mobilności studentów/doktorantow i pracowników dydaktycznych

oraz ad ministracyjnych ;

f. rozwijanie systemu informacyjnego;
g. przekazywanie wydziałowym komisjom ds. jakości kształcenia rekomendacji

dotyczących doskonalen ia jakości kształcen ia ;

h. podejmowanie działań doskonalących jakośó kształcenia'

2' Do zadan Komisji ds. oceny Jakości Kształcenia naleŻy''

a. monitorowanie realizacji procedur opracowanych przez Uczelniany Zespoł;
b' ocena opracowanych prze z wydziały zakładanych efektÓw kształcen ia

w odniesieniu do efektow kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji
dla Szkolnictwa Wyzszego;

c" ocena programow studiów, w tym skuteczności realizaĄi zakładanych efektów
kształcenia;

d. analiza sposobu weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia;
e' przygotowanie i koordynacja przeprowadzanych corocznych badań ankietowych

wś ród studentow/doktorantów' pracown ików dyd aktycznych i ad m inistracj i,

absolwentów i kandydatów na studia, pracodawców (ankiety dot' warunków
studiowania, organizacji studióW, programów nauczania, efektow kształcenia,
oceny nauczycieli akademickich, przydatności absolwenta w miejscu pracy etc.);

f. analiza wynikow badań ankietowych;
g analiza wynikow prac wydziałowych komisji ds. oceny jakości kształcenia;
h. publikowanie wynikow oceny jakości kształcenia.
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1. obsługę administracyjno-biurową Uczelnianego Zespołu zapewnia oddział
Kształcenia _ Biuro ds. Jakości Kształcenia, Kierownik biura - st' chor mar.
mgr Adam Kilian.
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2. Do zadań Biura ds. Jakości Kształcenia naleŻy:

a' obsługa strony internetowej - informowanie o biezącej działalnoŚci wszystkich
jed nostek organizacyjnych będacych w strukturze Uczelnianego Systemu

f.

Zapewnien ia JakoŚcią Kształcenia;
p rowadzen ie an kietyzaĄi;
g romadzen ie i przetwarzan ie danych dotyczących mon itori ng u absolwentów
iopinii pracodawcow;
współp raca, g rom adzen ie, przetw arza n ie i nfo rm acj i i ws pom ag a n ie działań
odpowiednich komisji wydziałowych;
g ro m adze n ie, p rzetw arzanie i nfo rm acj i i wspom ag anie działań od powied n ich
koordynatorÓw;
organizacja spotkań, szkoleń orazwarsztatów dot. funkcjonowania Uczelnianego
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
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DecyĄa wchodzi w zycie z dniem podpisania'

b.
c"

d.

e.
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