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REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI DS.  JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA 

KIERUNKU INFORMATYKA NA WYDZIALE PODSTAWOWYCH 

PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 
 

1. Celem działania Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale PPT 

Politechniki Wrocławskiej (zwanej dalej Komisją) jest szeroko rozumiane monitorowanie 

procesu kształcenia na kierunku Informatyka na WPPT PWr. 

2. Komisja zajmuje się problemami zbiorowymi związanymi z jakością kształcenia, Komisja 

nie zajmuje się indywidualnymi problemami studentów.  

3. Komisja podlega Komisji Programowej dla kierunku Informatyka na WPPT PWr.  

4. Komisja zasięga opinii Samorządu Studenckiego na temat realizacji procesu kształcenia.  

5. Komisja składa się z pięciu opiekunów lat, jednego opiekuna procesu realizacji prac 

dyplomowych oraz przewodniczącego Komisji 

6. Rolą opiekunów lat jest kontrolowanie procesu nauczania na poszczególnych latach 

studiów: I rok/I etap, II rok/I etap, II rok/I etap, I rok/II etap specjalność Algorytmiczna, I 

rok/II etap specjalność Bezpieczeństwo Komputerowe. 

7. Rolą opiekuna procesu realizacji prac dyplomowych jest monitorowanie poziomu 

merytorycznego realizowanych prac dyplomowych (zarówno inżynierskich jak i 

magisterskich) oraz skuteczności ich realizowania 

8. Opiekunowie lat pełnią bezpośredni nadzór merytoryczny nad realizacja procesu 

kształcenia, formułują wnioski i zalecenia w tym zakresie. W szczególności posiadają 

wgląd w przebieg procesu zaliczania i egzaminów i są uprawnieni do hospitacji zajęć.     

9. Opiekunowie lat po zakończeniu semestru przeprowadzają analizę realizacji procesu 

nauczania  oraz przedstawiają przewodniczącemu Komisji syntetyczną analizę bieżącej 

sytuacji i zalecenia na przyszłość. 

10. Opiekun procesu realizacji prac dyplomowych przedkłada Komisji Programowej swoje 

zalecenia do proponowanych tematów, zakresu i poziomu  prac dyplomowych oraz 

monitoruje terminowość i jakość ich realizacji. 

11. Przewodniczący Komisji po zakończeniu każdej sesji egzaminacyjnej przedstawia Komisji 

Programowej 

11.1. analizy opiekunów lat 

11.2. raport opiekuna procesu realizacji prac dyplomowych 

11.3. uwagi Samorządu Studenckiego na temat realizacji procesu dydaktycznego 

11.4. rekomendacje Komisji dotyczące strategicznych kierunków działań projakościowych.  

12. Regulamin ten może zostać zmodyfikowany  przez Komisję Programową po zakończeniu 

każdej sesji egzaminacyjnej. 

Przewodniczący  Komisji Programowej 

Jacek Cichoń 


