INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

UCHWAŁA NR IBiZ.001/2021
RADY INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny i doskonalenia programu kształcenia w
Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku
Na podstawie Regulaminu zasad organizacji i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr R.000. 63.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 30 października 2019 r. oraz Regulaminu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
IBiZ143/2020 Rady Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 18 listopada 2020 r., uchwala się, co następuje:
§1
1. Rada Instytutu Bezpieczeństwa uchwala Regulamin oceny i doskonalenia
programu kształcenia w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii
Pomorskiej w Słupsku.
2. Regulamin oceny i doskonalenia programu kształcenia w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku stanowi Załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk

Załącznik do Uchwały
Nr IBiZ 001/2021
Rady Instytutu Bezpieczeństwa
i Zarządzania AP w Słupsku
z dnia 20 stycznia 2021 r.

REGULAMIN OCENY I DOSKONALENIA PROGRAMÓW STUDIÓW
Rozdział 1
Podstawa prawna
§1
1. Uchwała nr R.000.63.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30
października 2019 roku w sprawie przyjęcia Zasad organizacji i funkcjonowania Systemu
Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2. Uchwała nr IBiZ143/2020 Rady Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania AP w Słupsku
z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wewnętrznego Systemu
Zapewniania Jakości w Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Rozdział 2
Ocena programu studiów
§2
1. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.
2. W programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z
potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy monitoringu karier studentów i absolwentów
studiów.
3. W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian.
4. W programie studiów utworzonych na podstawie pozwolenia można dokonywać zmian
łącznie 30 % ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programie studiów aktualnym
na dzień wydania tego pozwolenia.
5. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia. W
trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie zmiany:

w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających
najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową,
konieczne do:
a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną;
b) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.
§3
1. Przedmiotem oceny są programy studiów realizowane na wszystkich kierunkach studiów w
Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania, zwanego dalej Instytutem, z uwzględnieniem
poziomu i formy studiów.
2. Ocena programów uczenia polega w szczególności na analizie:
a) konstrukcji programu studiów: koncepcji, celów kształcenia i efektów uczenia się z
potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu, o którym mowa
w art. 352 ust. 1 ustawy;
b) realizacji programu studiów: harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i
organizacja zajęć, treści programowe, metody kształcenia, praktyki zawodowe,
organizacja procesu nauczania i uczenia się;
c) weryfikacji osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się z przedmiotu/grupy
przedmiotów;
d) stopnia umiędzynarodowienia programu studiów;
e) zgodności efektów uczenia z potrzebami rynku pracy i analizą wyników monitoringu
losów absolwentów.
f) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach obowiązujących, w tym
uwzględnionej w sylabusach literatury.
Rozdział 2
Doskonalenie programu
§3

1. W celu doskonalenia programu studiów uwzględnia się w szczególności:
a) wyniki oceny programu;
b) analizę wyników monitoringu losów absolwentów;
c) najnowsze osiągnięcia naukowe i związane z działalnością zawodową;
d) współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu
studiów;

e) udział i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów w odniesieniu do
programu studiów;
f) warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia
na kierunku;
g) nieprawidłowości stwierdzone przez Polską Komisję Akredytacyjną.

2. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia.
w trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie
zmiany:
1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć,
uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z
działalnością zawodową;
2) konieczne do:
a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
b) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie
obowiązujących.

3. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane
w BIP na stronie AP co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego
dotyczą.

Rozdział 3
Procedura oceny i doskonalenia programu studiów
§4

1. Ocenę programów studiów przeprowadza Instytutowa Komisja Wewnętrznego
Systemu zapewniania Jakości (WSZJK).
2. W roku akademickim Instytutowa Komisja WSZJK ocenia co najmniej jeden program
studiów.
3. Zakwalifikowany program studiów do oceny Instytutowa Komisja WSZJK umieszcza
w harmonogramie działań WSZJK określonym w Regulaminu Wewnętrznego Systemu
Zapewniania Jakości w Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.
4. Na potrzeby oceny i doskonalenia programu studiów Instytutowa Komisja WSZJK:
a) sporządza analizę z monitoringu losów absolwentów;
b) uzyskuje opinie otoczenia społeczno-gospodarczego;
c) przeprowadza ankietę wśród studentów (załącznik nr 1).

d) dokonuje przeglądu zasobów bibliotecznych.
5. Z przeprowadzonej oceny programu studiów Instytutowa Komisja WSZJK sporządza
sprawozdanie, które przedstawia Dyrektorowi Instytutu i Radzie Uczelnianej
Samorządu Studenckiego.
§5
1. W celu doskonalenia programu studiów Dyrektor Instytutu powołuje Zespół
Programowy na wniosek Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia i Studentów.
2. Zespół Programowy zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 3 niniejszego Regulaminu
dokonuje zmian w programie studiów mając na uwadze przepisy Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(Dz.U. 2018 poz. 1861, z późn. zm.) oraz unormowania wewnętrzne Akademii
Pomorskiej w Słupsku.
3. Zmiany w ramach dostosowania programów studiów wprowadzane są z początkiem
nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu oceny i doskonalenia programów studiów
ANKIETA
1. Czy satysfakcjonują Pana/ią ścieżki kształcenia (specjalności) w programie studiów?
TAK
NIE
Jeśli nie, podaj jaką specjalność chciałbyś studiować.
2. Czy przedmioty nauczania programu studiów spełniają Pana/i oczekiwania?
TAK
NIE
Jeśli nie, podaj dlaczego?
3. Czy efekty uczenia się i treści merytoryczne są adekwatne z opisem (nazwą) przedmiotu?
TAK
NIE
Jeśli nie, podaj dlaczego?
4. Czy sposób weryfikacji (oceniania) efektów uczenia się jest przejrzysty i zrozumiały?
TAK
NIE
Jeśli nie, podaj dlaczego?
5. Czy literatura podana w opisie przedmiotu (sylabusie) jest dostępna?
TAK
NIE
Jeśli nie, podaj dlaczego
6. Inne uwagi odnośnie do programu studiów (podaj własne uwagi)

