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Białystok, 2021-11-05 

 

 

 

 

Protokół 

z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

na Wydziale Mechanicznym w dniu 05.11.2021 r. 

 

 

 

Posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia odbyło się dnia 5 listopada 2021 r. 

w formie stacjonarnej. Obecni wg załączonej listy obecności. 

 

Cel posiedzenia Komisji: 

1. Sprawy organizacyjne.  

2. Sprawy różne. 

 

 

Przewodniczący Komisji przywitał zebranych oraz przedstawił temat spotkania. Na 

wstępie poinformował członków komisji, iż w tym roku komisja działa w oparciu o 

Zarządzenie nr 70 Rektora PB z dnia 15.06.2021 a obowiązki komisji zawarte są w §4 tego 

zarządzenia. Nadmienił, iż nie wystąpiły znaczące zmiany w nowym zarządzeniu, drobne 

zmiany nastąpiły natomiast w Harmonogramie zadań WKdsJK, które m. in. wyjaśniają 

niektóre niezbyt dobrze sprecyzowane działania opisane w poprzednim roku, np. pkt. 3 – 

obecnie raport z oceny prac dyplomowych będzie opracowany na podstawie sprawozdań, 

które sporządziła wydziałowa komisja ds. oceny prac dyplomowych. Przewodniczący 

poinformował, iż każde zadanie harmonogramu musi zakończyć się sprawozdaniem. Dodał, 

iż jest możliwość szerszego włączenia członków komisji do realizacji tych zadań, co pozwoli 

na głębsze spojrzenie na jakość kształcenia na Wydziale Mechanicznym. Jest to bardzo 

istotne, gdyż o tym czy studenci podejmują studia na wydziale decyduje m. in. ugruntowana 

w środowisku opinia o poziomie kształcenia na danym kierunku. Obowiązki komisji 

obejmują dbanie o wysoką jakość kształcenia, więc na komisji spoczywa w tym zakresie 

istotna odpowiedzialność. Następnie Przewodniczący szczegółowo zapoznał członków 

komisji z harmonogramem zadań. Poszczególnym zespołom przydzielono następujące 

zadania: 

1) Zespół AiR – zadania: 1, 2, 7, 8, 

2) Zespół IB – zadania  3 i 4, 

3) Zespół MiBM – zadania: 5, 6, 9, 
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4) Zespół MSM – zadania 11 i 12, 

5) Zespół IMiW – zadania 14 i 16. 

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż rolą poszczególnych zespołów będzie 

opracowanie wniosków z przydzielonych zadań w terminach wyznaczonych w 

harmonogramie.  Nadmienił ponadto, iż oprócz tych zadań mogą wystąpić także inicjatywy 

nie objęte harmonogramem, które można podjąć w ramach działań komisji. Jeśli się zainicjuje 

pewne działania, należy opisać efekty ich realizacji. Tego typu działania leżą w 

kompetencjach zespołów i mogą one wskazać, w jaki sposób można podnieść jakość 

kształcenia na WM. Przewodniczący poruszył również kwestię uruchomienia monitoringu 

cyklicznego w bieżącym semestrze. W ramach wniosków z monitoringu wystąpi kwestia 

modyfikacji programów studiów w celu zwiększenia ich atrakcyjności. W związku z tym 

komisja będzie miała więcej pracy z programami studiów, które będzie trzeba zaopiniować. 

Przewodniczący zaproponował zatem zwoływanie zebrań komisji raz w miesiącu. Na 

zakończenie spotkania dr hab. inż. Piotr Mrozek zaapelował o pozytywne odniesienie się do 

realizacji zadań, co będzie z korzyścią dla pracowników i studentów. 

 

 

 

Protokołowała: mgr Anna Oleksiuk  

 

 

Zatwierdził: dr hab. inż. Piotr Mrozek  

 

 

 


