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I.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
SZCZECIŃSKIM

W

UNIWERSYTECIE

1. Podstawy prawne, cele i zakres działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia
Zgodnie z § 11 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały
nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r., dalej jako: „Statut US” w
Uniwersytecie, działa uczelniany system jakości kształcenia. Strukturę organizacyjną systemu
określa rektor, natomiast cele i zakres jego działania – Senat w drodze uchwały.
Zgodnie z § 88 ust. 2 pkt 2 lit. a Statutu US jednym z podstawowych zadań dziekana jest
sprawowanie nadzoru nad jakością kształcenia.
Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskiem, dalej
jako: „USZJK”, powołany został na podstawie uchwały nr 109/2020 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w przedmiocie Uczelnianego Systemu Zapewniania
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim oraz zarządzenia nr 194/2020 Rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
Działaniem USZJK objęci są: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i
innych form kształcenia oraz pracownicy Uniwersytetu. USZJK obejmuje proces kształcenia na:
studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, na studiach
doktoranckich i w szkole doktorskiej, a także na studiach podyplomowych i innych formach
kształcenia. Funkcjonowanie USZJK ma charakter ciągły i systematyczny.
Celami działania USZJK w szczególności są:
1) podnoszenie poziomu kształcenia studentów, doktorantów i uczestników innych
form kształcenia;
2) stworzenie mechanizmów efektywnego zarządzania systemem oraz jego stałego
monitorowania i doskonalenia;
3) opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia;
4) dostarczanie władzom Uniwersytetu danych niezbędnych do zarządzania
procesem kształcenia;
5) podnoszenie rangi pracy dydaktycznej;
6) podnoszenie prestiżu zwiększanie konkurencyjności Uniwersytetu.
Zakresem USZJK objęte zostają wewnętrzne systemy zapewniania jakości
kształcenia, funkcjonujące na wydziałach Uniwersytetu (dalej jako: „wewnętrzne systemy”).
Wewnętrzny system tworzony jest przez dziekana i opiniowany, w formie uchwały, przez radę
dydaktyczną wydziału albo radę naukową, pełniącą funkcje i posiadającą kompetencje rady
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dydaktycznej (§ 36 ust. 3a Statutu US). Nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu
sprawuje dziekan.
2. Struktura organizacyjna Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
2.1. Uwagi ogólne
W ramach USZJK działają: uczelniany zespół ds. jakości kształcenia, dalej jako: „UZJK”,
rada dydaktyczna wydziału albo rada naukowa pełniąca funkcje i posiadająca kompetencje rady
dydaktycznej (§ 36 ust. 3a Statutu US), zespoły kierunków oraz Akademickie Biuro Karier, dalej
jako: „ABK”.
2.2. Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia
Zgodnie z § 110 Statutu US w Uniwersytecie działa UZJK, właściwy w sprawach
organizowania i funkcjonowania USZJK. W skład zespołu wchodzi od siedmiu do dziesięciu osób,
w tym przewodniczący oraz przedstawiciel samorządu studenckiego. Organizację UZJK określa
rektor w drodze zarządzenia. Wydając zarządzenie, rektor bierze pod uwagę w szczególności
konieczność zapewnienia skutecznej realizacji celów w zakresie jakości kształcenia, wynikających z
misji i strategii Uniwersytetu. Skład i zakres działania UZJK określony został w zarządzeniu nr
194/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
2.3. Zespoły kierunków
Zgodnie ze Statutem US dla każdego z kierunków studiów przyporządkowanych do
dyscypliny albo dyscypliny wiodącej tworzy się zespół kierunku. Na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego, dalej jako: „WPiA US”, aktualnie prowadzone są cztery kierunki
studiów:
1) prawo;
2) administracja;
3) prawo służb mundurowych;
4) prawo Internetu i ochrony informacji.
Zespół kierunku ma charakter zespołu funkcjonalnego, powołanego do merytorycznego
nadzoru nad programem i funkcjonowaniem danego kierunku studiów. Zespół liczy od pięciu do
siedmiu osób, w tym przewodniczący. W pracach zespołu bierze udział przedstawiciel samorządu
studenckiego, reprezentujący studentów studiujących na danym kierunku. Przewodniczącym
zespołu jest koordynator kierunku, powoływany przez dziekana spośród nauczycieli akademickich
zatrudnionych na Wydziale. Koordynator kierunku przedstawia dziekanowi wydziału do powołania
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skład zespołu, uwzględniając w nim przedstawicieli głównych kierunków badań naukowych, w
powiązaniu z którymi prowadzone jest kształcenie na określonym kierunku studiów. Skład
zespołów powoływany jest zarządzeniem dziekana na okres kadencji władz wydziału. Koordynator
organizuje pracę zespołu, dbając o pełne wykonanie zadań i występuje w imieniu zespołu wobec
podmiotów kierujących Uniwersytetem.
Do zadań zespołów kierunku należy, w szczególności:
1) przygotowanie projektu programu studiów na danym kierunku, uzgodnienie go z
dyrektorami instytutów współdziałających w prowadzeniu kierunku i przekazanie
dziekanowi;
2) merytoryczny nadzór nad realizacją programu studiów i występowanie z propozycjami
niezbędnych zmian w tym zakresie;
3) proponowanie dziekanowi obsady osobowej zajęć prowadzonych w ramach kierunku po
uzyskaniu opinii właściwego dyrektora instytutu;
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności zespołu, według wzoru określonego w
załączniku nr 4 do zarządzenia nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim i przedstawienie ich do końca października
następnego roku akademickiego wraz z kartą oceny kierunku sporządzoną według wzoru
określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim dziekanowi oraz
uczelnianemu zespołowi.
Zadania zespołów kierunków zostały uszczegółowione w § 7 zarządzenia nr 194/2020
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji Uczelnianego
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
II. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
1. Istota, zakres i struktura Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Integralną częścią Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego, dalej jako: „WSZJK”). Działaniem tego systemu objęci są: studenci,
doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, uczestnicy kształcenia specjalistycznego i innych
form kształcenia oraz pracownicy WPiA US, uczestniczący w procesie kształcenia, a także
pozostałe podmioty związane z realizacją procesu kształcenia na Wydziale. W funkcjonowanie
WSZJK na Wydziale zaangażowani są przedstawiciele całej społeczności akademickiej. System
podlega ciągłej ewaluacji i doskonaleniu w oparciu o dotychczas wypracowane dobre praktyki w
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zapewnianiu jakości kształcenia, wzbogacane nowymi instrumentami działania, sprzyjającymi
umacnianiu wysokiej jakości kształcenia.
Działania podejmowane w ramach WSZJK na WPiA US mają charakter ciągły i
systematyczny. Zmierzają do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu jakości procesu
kształcenia, wdrożenia polityki antyplagiatowej i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 ze zm.) podejmowane czynności
obejmują m.in.: systematyczne działania mające na celu ocenę i doskonalenie programów studiów,
w szczególności w kontekście zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz
dokonywanie analiz bieżącego monitoringu (w tym ankietyzacji) studentów oraz absolwentów.
Wskazane wyżej zadania realizowane są przez zespoły kierunków. Nadzór nad WSZJK na
WPiA US sprawuje dziekan WPiA US.
Elementem WSZJK jest Sekcja ds. Kształcenia. Do zakresu działania tej jednostki
organizacyjnej należą, m.in.:
1) obsługa systemów informatycznych na wszystkich formach studiów w zakresie
planowania zajęć i programów studiów;
2) kompletowanie pełnej dokumentacji dotyczącej programów studiów;
3) przygotowanie planów organizacyjnych roku akademickiego na WPiA US dla
prowadzonych kierunków studiów, w tym: analizowanie planów organizacji zajęć
dydaktycznych pod względem ich zgodności z programami i standardami nauczania,
monitorowanie prawidłowego przebiegu zajęć dydaktycznych;
4) sporządzanie planów hospitacji zajęć, sprawozdań z hospitacji;
5) opracowanie harmonogramu ankietyzacji, przeprowadzenie ankietyzacji, zliczenie
wyników, przygotowanie raportów z wyników ankietyzacji;
6) pomoc w realizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m. in.
koordynacja współpracy ze szkołami i innymi interesariuszami zewnętrznymi).
W dążeniu do zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na WPiA US Sekcja ds.
Kształcenia sprawuje kompleksową obsługę administracyjną, realizując następujące zadania:
1) sporządza i opracowuje plany pracy na dany rok akademicki;
2) sporządza przydziały czynności nauczycieli akademickich na dany rok akademicki;
3) prowadzi ewidencję obsady zajęć dydaktycznych i rozlicza nauczycieli akademickich z
wykonania pensum;
4) kompletuje sprawozdania nauczycieli akademickich z wykonanych zajęć w danym roku
akademickim;
5) kompletuje dokumentację związaną z realizacją obowiązku zatwierdzania tematów prac
magisterskich;
6) ustala harmonogram hospitacji zajęć oraz kompletuje sprawozdania z przebiegu hospitacji;
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7) przygotowuje informacje dotyczące przedmiotów/modułów do wyboru w danym
semestrze;
8) przygotowuje wykaz osób upoważnionych do prowadzenia wykładów i egzaminowania
oraz prowadzenia seminariów;
9) kompletuje sylabusy do poszczególnych przedmiotów;
10) przekazuje pracownikom WPiA US pisma i zarządzenia władz Uniwersytetu oraz władz
Wydziału dotyczące kształcenia;
11) kompletuje ankiety oceny jakości i warunków prowadzenia zajęć przez studentów;
12) kompletuje dane dotyczące monitorowania karier zawodowych absolwentów.
2. Okresowe przeglądy i doskonalenie programów studiów
Okresowe przeglądy programów studiów przy pomocy karty samooceny kierunku
sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 194/2020 Rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim dokonywane są przez zespoły
kierunków. Sprawozdanie z przeglądu programu studiów zespół kierunku przedkłada dziekanowi
i uczelnianemu zespołowi.
3. Określenie efektów uczenia się, monitorowanie ich realizacji i weryfikacja osiągniętych
efektów uczenia się
Odrębnie dla każdego kierunku studiów prowadzonych na WPiA US określa się efekty
uczenia się, monitoruje ich realizację oraz dokonuje weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.
Proces określania efektów uczenia się odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z
2018 r. poz. 2218) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 ze zm.). Efekty uczenia się i metody
ich weryfikacji, określone w sylabusach poszczególnych przedmiotów, podlegają ocenie zespołu
kierunku.
Monitorowanie realizacji efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów jest
prowadzone poprzez analizę zaplanowanych sposobów ich realizacji i weryfikacji w ramach
poszczególnych modułów oraz analizę i ocenę prowadzonych w toku realizacji programu studiów.
Analizy te prowadzone są przez zespoły kierunków. Wyniki analiz i ocen wykorzystywane są w
toku doskonalenia programów studiów.
Zgodnie z § 40 ust. 4 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, stanowiącym
załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.,
dalej jako: „Regulamin Studiów”, materiały i dokumenty związane z weryfikacją efektów uczenia
się (pisemne prace zaliczeniowe, pisemne prace egzaminacyjne itp.) są gromadzone
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i przechowywane przez rok od daty zaliczenia/egzaminu. Elektroniczne wersje protokołów z
zaliczeń i egzaminów przechowywane są w systemie informatycznym obowiązującym w US,
natomiast w Sekcji ds. Studenckich przechowywane są ich wydruki, opatrzone odpowiednio
podpisami koordynatora, egzaminatora i osoby zaliczającej daną formę zajęć.
Oprócz rocznej oceny efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, w
trakcie roku akademickiego, podejmowane są działania służące ocenie stosowania sposobów
weryfikacji efektów uczenia się pod kątem ich adekwatności i skuteczności. Taki charakter należy
przypisać, m.in.: ankietom oceny zajęć dydaktycznych, hospitacjom zajęć dydaktycznych,
okresowej ocenie nauczycieli akademickich, analizie opisów modułów i sylabusów, kontroli ich
zastosowania w realizacji zajęć dydaktycznych i upublicznienia, analizie narzędzi weryfikacji
efektów uczenia się, monitorowaniu realizacji efektów uczenia się w ramach praktyk zawodowych
oraz analizie prac dyplomowych.
4. Zasady rekrutacji
Analiza warunków i trybu rekrutacji na studia obejmuje:
1) ocenę dostępności informacji na temat oferty dydaktycznej Wydziału;
2) ocenę zgodności warunków rekrutacji z przepisami i potrzebą zapewnienia właściwego
doboru kandydatów, w szczególności na studia II stopnia oraz do szkoły doktorskiej;
3) ocenę sprawności i przystępności procesu rekrutacji;
4) ocenę promocji i jej skuteczności.
Analizy warunków i trybu rekrutacji na studia dokonuje się przez przegląd realizowany
przez zespół kierunku oraz badania ankietowe kandydatów na studia.
Rekrutacja kandydatów na kierunki studiów prowadzone na WPiA US odbywa się na
podstawie ustalanych corocznie przez Senat US kryteriów, warunków i trybu rekrutacji na pierwszy
rok studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (§ 180 ust.
2 Statutu US). Do zadań uczelnianej rady ds. kształcenia w zakresie organizacji i prowadzenia
kształcenia w Uniwersytecie należy przygotowywanie opinii i analiz związanych z wykonywaniem
przez prorektora ds. kształcenia jego zadań, w tym w szczególności dotyczących ustalenia limitów
przyjęć na poszczególne kierunki studiów oraz terminów i zasad prowadzenia rekrutacji (§ 112
Statutu US). Ustalone zasady rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów powinny
umożliwić dobór kandydatów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania w
procesie kształcenia zakładanych efektów uczenia się i nie mogą dyskryminować jakiejkolwiek
grupy kandydatów.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów
przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie zobowiązana jest wnieść opłatę za
postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości określonej przez rektora. Zwolnieniu
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z obowiązku uiszczenia opłaty podlegają wychowankowie domów dziecka (na podstawie
stosownych dokumentów przedstawionych wydziałowej komisji rekrutacyjnej).
Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów i
finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych i
ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię, określa Senat US.
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydatowi ubiegającemu się o przyjęcie na studia,
który jest osobą z niepełnosprawnością, na jego wniosek i w zależności od potrzeb kandydata
udziela się pomocy w formie ustalonej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziałowym
Koordynatorem ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych.
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki studiów prowadzone na WPiA
US odbywa się drogą elektroniczną.
5. Planowanie i realizacja procesu dydaktycznego
Proces planowania dydaktyki oraz oceniania studentów na WPiA US odbywa się zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie studiów. Stosownie do postanowień § 13 Regulaminu
studiów organizację roku akademickiego określa rektor nie później niż do 30 kwietnia roku
kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki. Rektor, w drodze zarządzenia, ustala
szczegółowy podział roku akademickiego i poszczególnych semestrów, wyodrębniając w
szczególności okres przewidziany na zajęcia oraz okres przewidziany na sesje egzaminacyjną
podstawową i poprawkową, a także wskazując terminy przerw świątecznych, przerwy zimowej i
wakacyjnej. Projekt zarządzenia wymaga opinii samorządu studenckiego.
Przydzielanie i rozliczanie obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego odbywa
się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie US oraz Regulaminie pracy Uniwersytetu
Szczecińskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w
Uniwersytecie Szczecińskim, dalej jako: „Regulamin pracy”. Dokumentacja dotycząca planowania
i rozliczania zajęć dydaktycznych przekazywana jest do Działu Kształcenia Uniwersytetu
Szczecińskiego. Po skontrolowaniu prawidłowości przedłożonej dokumentacji Dział Kształcenia,
przekazuje ją prorektorowi ds. kształcenia.
Nauczyciele akademiccy organizują i prowadzą dyżury dydaktyczne oraz konsultacje
dydaktyczne na zasadach ustalonych w Regulaminie studiów, Regulaminie pracy oraz zarządzeniach
dziekana. Informacje o terminach dyżurów i konsultacji są dostępne na stronie internetowej
Wydziału.
Planowanie harmonogramu zajęć odbywa się na podstawie uchwalonego programu
studiów. Zgodnie ze Statutem US obowiązek przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w określonym
wymiarze i na wskazanym kierunku studiów zleca pracownikowi dziekan, biorąc pod uwagę
propozycje obsady osobowej sformułowane przez zespół kierunku i potrzebę możliwie
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równomiernego obciążania nauczycieli akademickich obowiązkami dydaktycznymi oraz informując
o tym niezwłocznie przełożonego służbowego pracownika.
Szczegółowy harmonogram zajęć ustala dziekan po zasięgnięciu opinii właściwego organu
samorządu studenckiego i podaje do wiadomości na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej wydziału przed rozpoczęciem semestru studiów nie później niż na siedem dni przed
rozpoczęciem zajęć. Zmiany w harmonogramie zajęć mogą być dokonane przez dziekana lub osobę
przez niego upoważnioną po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego.
Harmonogram zajęć uwzględnia przerwy między zajęciami zgodnie z uchwalonym przez
Senat US godzinowym rozkładem zajęć.
Terminy odbywania zajęć dydaktycznych, dyżurów i konsultacji dydaktycznych poza
ustalonym i podanym do wiadomości studentów harmonogramem podlegają monitorowaniu przez
władze dziekańskie. Zmiany terminów odbywania zajęć dydaktycznych, dyżurów i konsultacji
dydaktycznych ogłaszane są na stronie internetowej WPiA US.
Wykłady w Uniwersytecie są otwarte. Inne formy zajęć dydaktycznych mogą być otwarte
za zgodą prowadzącego zajęcia.
Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekan wydziału może na okres do jednego roku
akademickiego upoważnić do prowadzenia wykładów osoby ze stopniem naukowym doktora.
Rada naukowa pełniąca funkcje i posiadająca kompetencje rady dydaktycznej (§ 36 ust. 3a
Statutu US) ustala wykaz przedmiotów do wyboru na podstawie propozycji przedstawionej przez
zespół kierunku.
Ogólne zasady dokonywania zapisów na przedmioty (moduły) do wyboru określa
Regulamin studiów. Terminy i tryb zapisów na przedmioty i moduły do wyboru na wszystkich
kierunkach i formach studiów prowadzonych na WPiA US określa prodziekan ds. studenckich lub
osoba przez niego upoważniona. Termin zapisów jest podawany do publicznej wiadomości, co
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem zapisów.
Prawo uczestnictwa w zajęciach do wyboru może być ograniczone warunkami następstwa
przedmiotów (modułów) i liczebnością grup. Zasady podziału na grupy studenckie w odniesieniu
do poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych określa każdorazowo zarządzenie rektora.
Zawiadomienia o ofercie i terminach dokonywania wyboru przedmiotów (modułów),
seminarium dyplomowego, praktyki programowej, lektoratu języka obcego i zajęć wychowania
fizycznego zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału.
Student dokonuje wyboru seminarium dyplomowego na zasadach i w trybie określonym
w zarządzeniu nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.
Zasady odbywania i zaliczania praktyk programowych dla poszczególnych kierunków
przewidzianych programem studiów określa Regulamin praktyk studenckich realizowanych na
kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiący
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załącznik do obwieszczenia 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminów
praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Opiekun praktyk studenckich odpowiada w ramach swoich kompetencji za zapewnianie
jakości kształcenia (szczególnie za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach wewnętrznego
systemu zapewniania jakości kształcenia). Na podstawie dokumentacji praktyk sporządza roczne
sprawozdanie zawierające uwagi dotyczące jakości kształcenia według poniższej tabeli.
SPRAWOZDANIE OPIEKUNA PRAKTYK
Opiekun
Kierunek/specjalność
Rodzaj praktyk
Rok akademicki

Data wypełnienia

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia
Dotyczy

Uwagi*

(niepotrzebne skreślić)

Sugestie (poprawa jakości
koncepcji lub organizacji
praktyk)
Zauważone
trudności
bądź nieprawidłowości,
których rozwiązanie leży
w
kompetencjach
kierownika praktyk

Zauważone
trudności
bądź nieprawidłowości,
których
rozwiązanie
wymaga decyzji dziekana

Uwagi o funkcjonowaniu
wewnętrznego systemu
zapewnienia
jakości
kształcenia
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2. Sposób realizacji wskazań podmiotów nadrzędnych:
(wypełnić opcjonalnie, jeśli w roku, którego dotyczy sprawozdanie zostały zlecone, bądź w ramach wewnętrznego
systemu zapewniania jakości kształcenia, bądź przez zewnętrzne organy kontrolne, szczególne zadania związane z
jakością kształcenia)

Wskazanie*

Stopień
(właściwe wyróżnić)

Sposób realizacji

wdrożenia

zrealizowane / w trakcie realizacji/ w
trakcie projektowania /nie rozpoczęte
zrealizowane / w trakcie realizacji/ w
trakcie projektowania /nie rozpoczęte
zrealizowane / w trakcie realizacji/ w
trakcie projektowania /nie rozpoczęte
zrealizowane / w trakcie realizacji/ w
trakcie projektowania /nie rozpoczęte

*liczbę wierszy w tabeli należy zwiększyć lub zmniejszyć stosownie do potrzeb

……………………………………..
podpis opiekuna praktyk
Nauczanie języków obcych w formie lektoratów na studiach pierwszego stopnia i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywa się zgodnie z zarządzeniem nr 48/2013
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nauczania języków
obcych w ramach lektoratów w Uniwersytecie Szczecińskim.
Studenci, którzy są objęci obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego, zapisują się
na wybrane przez siebie zajęcia zgodnie z ofertą zajęć w-f lub sekcji sportowych Klubu
Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego w pierwszym tygodniu każdego
semestru roku akademickiego (regulamin zajęć w-f obowiązujący studentów Uniwersytetu
Szczecińskiego zamieszczony jest na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu; www.swfis.usz.edu.pl).
Ogólne zasady organizacji sesji egzaminacyjnej określa Regulamin studiów. Liczba
egzaminów przewidzianych programem studiów nie może być większa niż osiem w ciągu roku
akademickiego i nie większa niż pięć w ciągu jednej sesji egzaminacyjnej. Do liczby egzaminów nie
wlicza się egzaminów z powtarzanych przedmiotów wynikających z rejestracji warunkowej,
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przystąpienia do jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia na ocenę,
egzaminów wynikających z różnic programowych.
Szczegółową organizację sesji egzaminacyjnej ustala dziekan po dokonaniu konsultacji z
egzaminatorami oraz po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego najpóźniej na miesiąc
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Harmonogram sesji na studiach stacjonarnych uwzględnia co najmniej jeden dzień przerwy
między kolejnymi egzaminami. Student w ciągu jednego dnia może zdawać tylko jeden egzamin.
Zasady te nie dotyczą egzaminów uzgadnianych indywidualnie przez studenta z egzaminatorami,
egzaminów odnoszących się do realizacji powtarzanych przedmiotów wynikających z rejestracji
warunkowej, przystąpienia do jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia na
ocenę, różnic programowych oraz egzaminów zdawanych w ramach poprawkowej sesji
egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta egzaminator
może przeprowadzić egzamin przed sesją egzaminacyjną. Egzaminator zobowiązany jest do
poinformowania prodziekana ds. studenckich o wyrażonej zgodzie i terminie takiego egzaminu.
Wyniki egzaminów są ogłaszane najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej. W przypadku
egzaminów przeprowadzanych w trzech ostatnich dniach sesji wyniki mogą być ogłaszane w ciągu
dwóch dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.
6. Monitorowanie efektów uczenia się osiąganych przez studentów
Wydział Prawa i Administracji US w sposób systematyczny i kompleksowy analizuje
osiągane efekty uczenia się przez studentów. Prowadzący zajęcia udziela informacji o efektach
uczenia się i metodach ich weryfikacji oraz formie i warunkach zaliczenia na pierwszych zajęciach.
Szczegółowe kryteria oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobywanych w
ramach poszczególnych zajęć zawarte są w kartach przedmiotów (sylabusach). Sylabusy są
udostępniane studentom przez system internetowy oraz na stronie internetowej Wydziału.
Metody sprawdzania założonych efektów uczenia się są zróżnicowane i adekwatne do
określonych kategorii efektów uczenia się przyjętych w sylabusach. System weryfikacji efektów
uczenia się obejmuje, m.in.: ocenę prac zaliczeniowych i egzaminów z przedmiotów objętych
programem studiów, weryfikację efektów uzyskanych w wyniku praktyk zawodowych oraz proces
dyplomowania. Całościowa ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia
się stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu i w konsekwencji zaliczenia zajęć.
Ocena przybiera formę wybranego elementu z wielowartościowej skali ocen. Zgodnie z
Regulaminem studiów na egzaminach i zaliczeniach z oceną stosuje się następujące oceny:
Ocena Uczelni

5.0 bardzo dobry (bdb)

Ocena przyjęta
programach
Europejskiej

w
Unii

A

Definicja przyjęta w programach Unii
Europejskiej
wybitne
osiągnięcia
–
wyniki
z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych
błędów
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4.5 dobry plus (db+)

B

powyżej średniego standardu, ale z
pewnymi błędami

4.0 dobry (db)

C

generalnie solidna praca,
zauważalnymi błędami

3.5 dostateczny plus
(dst+)

D

zadowalający, ale ze znaczącymi brakami

3.0 dostateczny (dst)

E

praca spełnia minimalne kryteria

2.0 niedostateczny (ndst)

F

praca nie spełnia minimalnych kryteriów –
punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału

ale

z

Jeżeli zaliczenie przedmiotu nie kończy się oceną stosuje się noty: zaliczone – zal.,
niezaliczone – niezal. Ocena „niedostateczny” (ndst, 2,0, F) albo nota „niezal.” oznaczają
niezaliczenie przedmiotu.
Zasady wyliczenia oceny z przedmiotu określone są w sylabusie przedmiotu w rubryce:
forma i warunki zaliczenia. Wystawiana jest tam jedna ocena końcowa dla całego przedmiotu,
niezależnie od związanych z nim form zajęć dydaktycznych oraz sposobów sprawdzania efektów
uczenia się. Powyższą ocenę wpisuje do protokołu, indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta
i odpowiedniego systemu informatycznego koordynator przedmiotu/osoba zaliczająca przedmiot,
natomiast oceny cząstkowe ze wszystkich form zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach
przedmiotu wpisują do protokołu, indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta oraz
odpowiedniego systemu informatycznego prowadzący zajęcia.
Od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 studenci zostali zwolnieni z
obowiązku uzyskania wpisów do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Uczelnia
wprowadziła bowiem elektroniczną dokumentację osiągnięć studenta.
Zasady odbywania i zaliczania praktyk określa regulamin praktyk ustalony wspólnie przez
zespół kierunku i dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Wydziału Prawa i
Administracji, pełniącej na podstawie § 36 ust. 3a Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
równocześnie funkcje i posiadającej kompetencje rady dydaktycznej. Zaliczenia praktyk dokonuje
opiekun praktyk. Zaliczenie odbywa się na podstawie opinii wystawionej przez organizatora
praktyki.
Studenci mają możliwość wglądu do prac kontrolnych, zaliczeniowych i egzaminacyjnych.
W terminie trzech dni od ogłoszenia wyników osoba zaliczająca zajęcia/egzaminator wyznacza
studentom termin wglądu w ich prace. Poinformowanie studentów o terminie wglądu w prace
następuje w momencie ogłoszenia wyników.
Prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o komisyjnym sprawdzeniu pracy
zaliczeniowej/egzaminacyjnej albo o zaliczeniu komisyjnym/egzaminie komisyjnym w zakresie
wnioskowanym przez studenta. W komisyjnym sprawdzeniu prac biorą udział: prodziekan ds.
studenckich lub dziekan – jako przewodniczący, dwóch specjalistów z danej dziedziny, osoba, która
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wystawiła zakwestionowaną ocenę – w roli obserwatora, przedstawiciel samorządu studenckiego –
w roli obserwatora.
Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej albo
zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego przez
studenta nauczyciela akademickiego z tego wydziału.
Na podstawie raportu przedstawionego przez Akademickie Centrum Kształcenia
Językowego, prowadzące nauczanie języków obcych w formie lektoratów na studiach pierwszego
stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim,
zespoły kierunków analizują osiągnięcia uzyskane przez studentów przyjętych na pierwszy rok
studiów na WPiA US na teście sprawdzającym (poziomującym) z języka obcego.
Zespoły kierunków dokonują także okresowej analizy skali i przyczyn odsiewu studentów
na poszczególnych latach i kierunkach studiów. Analiza odsiewu z przedmiotów jest przedstawiana
sumarycznie w ramach poszczególnych sesji i obejmuje wszystkie przedmioty. Przeprowadzana jest
także analiza przyczyn nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego. Wyniki stanowią podstawę
opracowania działań korygujących wprowadzanych na poziomie kształtowania metod kształcenia
oraz doskonalenia programu studiów.
Wydział analizuje także corocznie wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze pod kątem
spójności oferty programowej z wymaganiami egzaminacyjnymi. Wyniki tej analizy są materiałem
do dyskusji nad systemem oceny weryfikacji etapowych i końcowych osiągnięć studenta.
Wykorzystywane są także w badaniu zależności między proponowanymi metodami kształcenia a
efektywnością procesu dydaktycznego.
7. Wspomaganie studentów w procesie kształcenia
Studenci kierunków studiów prowadzonych na WPiA US objęci są systemem opieki
naukowej, dydaktycznej i materialnej. System ten obejmuje w szczególności:
1) informowanie na pierwszych zajęciach o wszystkich wymaganiach koniecznych do
zaliczenia przedmiotu i treści sylabusów, które są udostępniane na stronie internetowej
Wydziału;
2) obowiązkowe konsultacje i dyżury dydaktyczne, których terminy są dostosowane do
potrzeb studentów;
3) możliwość indywidualnych konsultacji podczas dyżurów dziekańskich, opiekuna praktyk
oraz koordynatora ds. wymiany studenckiej;
4) działalność opiekunów roku, powołanych przez dziekana, którzy służą radą i pomocą
studentom we wszystkich sprawach związanych z organizacją studiów;
5) opiekę w trakcie prowadzenia badań, których efektem jest napisana praca dyplomowa i jej
prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego;
6) coroczną organizację dni adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku;
7) opiekę nad kołami naukowymi, sprawowaną przez opiekunów powoływanych przez
Rektora US;
14

8) dotacje celowe na finansowanie lub współfinansowanie działalności naukowo-badawczej
kół naukowych i innych przedsięwzięć studenckich;
9) możliwość uzyskania nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających
się studentów;
10) wsparcie działalności samorządu studenckiego;
11) możliwość uzyskania indywidualnej zgody prodziekana ds. studenckich na przystąpienie
do zaliczenia lub egzaminu w dogodnym terminie;
12) zapewnienie obsługi administracyjnej prowadzonej przez Sekcji ds. Studenckich
dostosowanej do potrzeb studentów;
13) możliwość uczestnictwa studentów w formach mobilności studenckiej w ramach
programu Erasmus+ oraz MOST, m.in. przez udzielenie pomocy w sporządzeniu
porozumienia o programie zajęć;
14) możliwość korzystania z zasobów biblioteki i czytelni Wydziału w godzinach otwarcia,
które są dostosowane do potrzeb studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
15) udostępnianie informacji związanych z tokiem studiów za pośrednictwem strony
internetowej Wydziału, zawierającej w szczególności informacje dotyczące przebiegu
procesu dydaktycznego;
16) możliwość uzyskania zróżnicowanych form pomocy materialnej.
Studenci osiągający wybitne osiągnięcia w nauce lub w sporcie mogą ubiegać się o
przyznanie przez dziekana indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych w
Regulaminie studiów. Studenci mogą także ubiegać się o indywidualną organizację studiów na
zasadach określonych w Regulaminie studiów.
Osoby chorujące na choroby przewlekłe, które powodują trudności w nauce podczas
studiów i studenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności objęci są opieką
Pełnomocnika Rektora US ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Dziekan WPiA US powołał Wydziałowego Koordynatora ds. wsparcia studentów
niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad studentami z
niepełnosprawnościami i dążenie do zapewnienia im równego dostępu do kształcenia. Władze
dziekańskie dążą też do tego, by w miarę możliwości uwzględniane były wnioski osób z
niepełnosprawnością, uzasadnione stanem zdrowia lub potrzebami rehabilitacji, a dotyczące ich
udziału w zajęciach dydaktycznych objętych planem i programem studiów oraz w zaliczeniach i
egzaminach. Osobom z niepełnosprawnościami oferowane są zajęcia z lektoratu języka obcego
dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz zajęcia z w-f dobrane pod kątem
możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Studentom wsparcia udziela także Punkt Pomocy Psychologicznej US (Uniwersyteckie
Centrum Wsparcia Psychoterapeutycznego dla Studentów i Pracowników US).
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8. Badania prowadzone w formie ankiet służące zapewnianiu jakości kształcenia
Szczególnie istotne znaczenie w funkcjonowaniu WSZJK przypisać należy badaniom
prowadzonym w formie ankiet, mającym na celu uzyskanie opinii studentów, słuchaczy i
doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych, opinii pracowników o
warunkach kształcenia oraz opinii pracodawców o kompetencjach absolwentów.
Wyniki badań ankietowych studentów, doktorantów, uczestników studiów
podyplomowych i innych form kształcenia służą poprawie lub doskonaleniu jakości kształcenia
oraz są wykorzystywane w okresowej ocenie nauczycieli akademickich.
Zasady przeprowadzania badań w formie ankiet na Uniwersytecie Szczecińskim określają
akty ogólnouczelniane i wydziałowe.
Badania ankietowe prowadzone są systemowo i regularnie w celu zapewnienia i
doskonalenia jakości kształcenia oraz realizowania polityki kadrowej Uniwersytetu,
z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, w szczególności: dobrowolności, anonimowości,
poufności badań i jawności wyników. Mogą dotyczyć w szczególności: warunków realizacji procesu
kształcenia, jakości zajęć dydaktycznych, oceny praktyk programowych, jakości obsługi
dokonywanej przez Dział Obsługi Studenta.

9. Jakość procesu dyplomowania
Ogólne zasady wyboru seminariów dyplomowych oraz ustalania i zatwierdzania tematów
prac dyplomowych określa Regulamin studiów. Studenci mogą wybierać seminarium dyplomowe i
osobę prowadzącą seminarium spośród seminariów dyplomowych uruchamianych w danym roku
akademickim na określonym kierunku i formie studiów. Prowadzenie seminariów dyplomowych
powierzane jest nauczycielom akademickim posiadającym co najmniej stopień doktora.
Recenzentem może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej
doktora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prodziekan ds. studenckich może powołać
jako recenzenta osobę posiadającą stopień naukowy co najmniej doktora z innego wydziału lub
spoza Uczelni. W przypadku gdy promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki ze
stopniem doktora, recenzję sporządza profesor albo doktor habilitowany, chyba że dziekan ustali
inną procedurę wobec studiów pierwszego stopnia. Promotor sprawuje ciągły nadzór nad
samodzielnym przygotowywaniem pracy dyplomowej przez studenta.
Liczbę studentów tworzących grupę seminaryjną określa zarządzenie nr 28/2021 Rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zajęć dydaktycznych i
liczebności grup studenckich. Nauczyciel akademicki nie może prowadzić więcej niż jednej grupy
seminaryjnej na danym kierunku i roku studiów, na określonym poziomie i formie kształcenia. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach prorektor ds. kształcenia, na wniosek dziekana, może
wyrazić zgodę na większą liczbę grup.
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Tematy prac magisterskich są wyznaczane przez promotora lub ustalane w porozumieniu
z zainteresowanym studentem. W każdym przypadku wymagają zatwierdzenia przez Radę
naukową, pełniącą funkcję i posiadającą kompetencje rady dydaktycznej (§ 36 ust. 3a Statutu US)
radę, nie później niż na pół roku przed regulaminowym terminem ukończenia studiów. Zmianę
tematów prac dyplomowych zatwierdza prodziekan ds. studenckich lub upoważniony przez niego
podmiot.
Ochrona waloru oryginalności prac dyplomowych, a także samodzielność i rzetelność w
prowadzeniu badań przez studentów stanowią istotny element WSZJK.
Jednym z podstawowych obowiązków promotora jest poinformowanie studentów
przygotowujących pracę dyplomową o zakazach naruszania praw autorskich i nieuprawnionego
wykorzystywania cudzej własności intelektualnej, a także bieżące kontrolowanie postępu studentów
w przygotowywaniu pracy. Programy studiów na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na
WPiA US zawierają zajęcia seminaryjne z zakresu przygotowania pracy dyplomowej w wymiarze
umożliwiającym rzetelne sprawowanie opieki promotorskiej (odpowiednio 120 godzin na
jednolitych studiach magisterskich, 105 godzin na studiach drugiego stopnia, co najmniej 60 godzin
na studiach pierwszego stopnia).
Dziekan ustala formalne i merytoryczne kryteria prac dyplomowych. Promotor potwierdza
akceptację pracy dyplomowej stosowną adnotacją.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego w przypadku, gdy program studiów
przewiduje napisanie pracy dyplomowej jest:
1) uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu studiów oraz spełnienie pozostałych
wymagań programowych;
2) uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny „dostateczny” wystawionej przez
kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta;
3) sprawdzenie pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i złożenie
oświadczenia według wzoru obowiązującego w Uczelni, że praca dyplomowa wykonana
była samodzielnie.
Po sprawdzeniu pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym promotor dokonuje analizy
raportu pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń. Jeżeli w wyniku analizy
raportu praca dyplomowa została uznana za niebudzącą wątpliwości, promotor podpisuje protokół
kontroli oryginalności pracy i wówczas student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
Jeżeli w wyniku analizy raportu praca dyplomowa została uznana przez promotora za wymagającą
dodatkowej oceny w związku z występowaniem niedopuszczalnych zapożyczeń, promotor
przygotowuje opinię na podstawie raportu w wersji pełnej. Opinia promotora winna być wydana
w terminie siedmiu dni od daty złożenia pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie
Antyplagiatowym.
Jeżeli z opinii promotora wynika, że praca dyplomowa nie zawiera niedopuszczalnych
zapożyczeń, pracę taką uważa się za niebudzącą wątpliwości, wówczas student zostaje dopuszczony
do egzaminu dyplomowego.
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Jeżeli z opinii promotora wynika, że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu przez
jej autora, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności – student nie
zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
Student po konsultacji z promotorem dokonuje poprawy pracy, która następnie podlega
ponownemu sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Anntyplagiatowym.
Jeżeli z opinii promotora wynika, że praca dyplomowa wykazuje przesłanki popełnienia
plagiatu lub jest niesamodzielna, student nie zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
Prodziekan ds. studenckich informuje rektora o zaistniałej sytuacji.
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, której
przewodniczy prodziekan ds. studenckich albo profesor albo doktor habilitowany zatrudniony na
WPiA US. W skład komisji wchodzi także promotor i recenzent pracy.
W przypadku długotrwałej lub trwałej nieobecności promotora lub recenzenta pracy
prodziekan ds. studenckich może wyznaczyć w skład komisji innego specjalistę z zakresu
dyscypliny związanej z tematem pracy dyplomowej.
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa dziekan. Egzamin dyplomowy
obejmuje przedstawienie przez studenta tez i wniosków pracy dyplomowej oraz udzielenie
odpowiedzi na trzy pytania z zakresu: przedmiotów podstawowych i kierunkowych prowadzonych
na wydziale; dyscypliny naukowej, w ramach której pracę dyplomową przygotowano, oraz
zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej.
Pytanie z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych student losuje ze zbioru
pięćdziesięciu zagadnień, uchwalonych przez Radę naukową, pełniącą funkcję i posiadającą
kompetencje rady dydaktycznej (§ 36 ust. 3a Statutu US), na podstawie projektu opracowanego
przez zespół kierunku. Pytanie z zakresu dyscypliny naukowej, w ramach której przygotowano
pracę dyplomową, student losuje ze zbioru dwudziestu pytań, przygotowanych przez promotora.
Pytanie trzecie jest zadawane przez recenzenta pracy dyplomowej.
Co dwa lata zespoły kierunków dokonują oceny aktualności zbiorów pytań. Pytania ze
wszystkich zbiorów są jawne i ogłaszane na stronie internetowej Wydziału.
10. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się przede wszystkim w drodze
badań ankietowych przeprowadzanych przez Akademickie Biuro Karier, w szczególności po
sześciu miesiącach, po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów. Celem badania jest
dostosowanie kierunków studiów i programów studiów do potrzeb rynku pracy.
Uniwersytet Szczeciński monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu
dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy (§ 185 Statutu
US). Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów Uczelni odbywa się na zasadach określonych
w zarządzeniu nr 187/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w
sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Monitorowanie jest obowiązkiem ABK, które w tym zakresie współpracuje z Sekcją ds.
Studenckich na WPiA US. Przed obroną pracy dyplomowej student składa formularz
oświadczenia, w którym wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na udział w monitorowaniu kariery
zawodowej.
Na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w badaniu ABK przesyła na
podany przez studenta adres mailowy elektroniczną wersję ankiety. Ankietowanie prowadzone jest
cyklicznie – po sześciu miesiącach oraz trzech i pięciu latach od ukończenia studiów. Ankieta
wypełniana jest w systemie zapewniającym anonimowość. ABK przetwarza i analizuje otrzymane
w wyniku badania dane oraz na ich podstawie tworzy raporty, które raz w roku przedstawia
prorektorowi ds. kształcenia. Informacja na temat działalności ABK jest dostępna na stronie
internetowej (www.abk.univ.szczecin.pl).
Istotne znaczenie dla badania losów (karier) absolwentów WPiA US oraz ich promocji mają
również różne formy integracji absolwentów z WPiA US (np. współorganizacja konferencji
naukowych organizowanych przez Wydział).
11. Hospitacje zajęć dydaktycznych
W celu podniesienia jakości kształcenia studentów i doskonalenia umiejętności
dydaktycznych nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Szczecińskim są przeprowadzane
hospitacje zajęć dydaktycznych (planowane) oraz wizytacje zajęć dydaktycznych (nieplanowane).
Procedurę ich przeprowadzania określa zarządzenia rektora w sprawie zasad i procedury
przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim.
Hospitacje zajęć dydaktycznych są przeprowadzane na wszystkich kierunkach, poziomach
i formach kształcenia. Obejmują one ocenę: poziomu merytorycznego zajęć, poziomu
dydaktycznego zajęć oraz terminowości przeprowadzanych zajęć.
Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia powinien być hospitowany co najmniej raz w
okresie pomiędzy okresowymi ocenami nauczyciela akademickiego, z tym że zajęcia prowadzone
przez nauczycieli akademickich w pierwszym roku ich zatrudnienia i doktorantów powinny być
hospitowane w pierwszym semestrze prowadzenia tych zajęć. Z kolei w przypadku, gdy ocena
ostatniej hospitacji albo ponowna ocena studentów i doktorantów wyrażona w ankietach lub w
innej formie są negatywne, kolejną hospitację przeprowadza się w następnym roku akademickim.
Hospitacje zajęć przeprowadzają:
1) kierownicy katedr lub, w przypadku jeśli w instytucie nie ma katedr, zastępca dyrektora w
odniesieniu do nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie i
prowadzących zajęcia na kierunkach studiów przyporządkowanych do dyscypliny
właściwej dla tego instytutu;
2) dyrektor instytutu – w odniesieniu do kierownika katedry i zastępcy dyrektora;
3) kierownik jednostki międzywydziałowej – w odniesieniu do nauczycieli
akademickich zatrudnionych w tej jednostce;
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4) zespół hospitujący złożony przynajmniej z dwóch nauczycieli akademickich,
wskazany przez dziekana na wniosek przewodniczącego zespołu kierunku w przypadku,
gdy ocena ostatniej hospitacji albo ponowna ocena studentów i doktorantów wyrażona w
ankietach lub w innej formie są negatywne;
5) w uzasadnionych przypadkach upoważniony nauczyciel akademicki. Osoba hospitująca
powinna być doświadczonym nauczycielem akademickim, posiadającym tytuł lub stopień
naukowy wyższy lub równy tytułowi/stopniowi, którym legitymuje się osoba
hospitowana.
Dziekan sporządza harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych i nadzoruje
jego realizację. O planowanym terminie hospitacji podmiot hospitujący zawiadamia hospitowanego
nie później niż dwa tygodnie przed zajęciami podlegającymi hospitacji.
Hospitujący są zobowiązani zapoznać się przed hospitacją z sylabusem przedmiotu. W
przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
hospitacje mogą być przeprowadzane przez dołączenie się hospitujących do zajęć.
Z każdej przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół według wzoru określonego w
zarządzeniu rektora. Hospitujący zobowiązani są zapoznać hospitowanego z treścią protokołu, co
osoba oceniana potwierdza swoim podpisem na protokole.
Prowadzący zajęcia może w ciągu tygodnia od zapoznania się z protokołem dołączyć do
protokołu pisemne wyjaśnienia. W przypadku oceny negatywnej złożenie wyjaśnienia jest
obowiązkowe.
Protokoły hospitacji mają charakter poufny, a wgląd do nich ma wyłącznie dziekan i
osoby przez niego upoważnione, bezpośredni przełożony hospitowanego oraz właściwa
komisja dokonująca okresowej oceny nauczycieli akademickich. Protokół i sprawozdania z
przeprowadzonych hospitacji zajęć są przechowywane przez trzy lata od daty hospitacji, po czym
przekazywane są do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Dziekan
opracowuje
zbiorcze
sprawozdanie
z
hospitacji
zajęć
dydaktycznych przeprowadzonych na wydziale w danym roku akademickim według wzoru
określonego w zarządzeniu rektora. Z wynikami analizy i rekomendacjami dziekan zapoznaje radę
dydaktyczną wydziału, a następnie przekazuje je prorektorowi właściwemu ds. kształcenia.
W uzasadnionych przypadkach mogą być przeprowadzone wizytacje kontrolne zajęć
dydaktycznych (nieplanowane). Wizytacje mają charakter interwencyjny i mogą być
przeprowadzane w dowolnym terminie. Podczas wizytacji ocenie podlega problem stanowiący
powód wnioskowania o wizytację. Wizytacje zajęć przeprowadza dziekan albo wskazani przez
dziekana przewodniczący zespołu kierunku i nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku
profesora.
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12. Działania w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym związanym z procesem
kształcenia
Wydział Prawa i Administracji US podejmuje różnorodne działania mające na celu
przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym związanym z procesem kształcenia, dba o należytą
postawę etyczną i społeczną studentów oraz o samodzielność prac studentów, m.in.
zaliczeniowych, egzaminacyjnych i dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich).
Dziekan, prodziekani, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji informują prodziekana
ds. studenckich o zachowaniach uchybiających godności studenta oraz współpracują w tym
zakresie z rzecznikiem dyscyplinarnym i komisją dyscyplinarną do spraw studentów.
13. Udział interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w zapewnianiu jakości
kształcenia
W procesie kształtowania koncepcji kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na
WPiA US, w tym określania celów i efektów uczenia się oraz w procesie jego doskonalenia
uczestniczą interesariusze wewnętrzni (nauczyciele akademiccy, przedstawiciele samorządu
studentów i samorządu doktorantów) oraz interesariusze zewnętrzni (np. przedstawiciele
korporacji prawniczych, sądownictwa, prokuratury, administracji publicznej). Udział interesariuszy
umożliwia zorientowanie, w szczególności celów kształcenia, na potrzeby regionu i województwa
zachodniopomorskiego.
Studenci i doktoranci oraz nauczyciele akademiccy uczestniczą w tworzeniu koncepcji
kształcenia przez swoich przedstawicieli w zespołach odpowiedzialnych za przygotowanie
programów studiów, ich ocenę i za zapewnienie jakości kształcenia Studenci uczestniczą w procesie
kształtowania koncepcji kształcenia, m.in. podczas przeprowadzanej ankietyzacji zajęć
dydaktycznych, oceny efektów praktyk programowych i jakości studiów na WPiA US. Samorządy
studentów i doktorantów sporządzają sprawozdania obejmujące ocenę jakości kształcenia (zgodnie
z poniższymi tabelami) i opiniują programy studiów.
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SPRAWOZDANIE RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI US
Przewodniczący
Rok akademicki

Data wypełnienia

Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia:
Dotyczy
(niepotrzebne skreślić)

Uwagi*
Sugestie
(poprawa
jakości programów lub
organizacji studiów)

Zauważone trudności
bądź nieprawidłowości

Uwagi
o
funkcjonowaniu
wewnętrznego systemu
zapewnienia
jakości
kształcenia

Inne uwagi

*liczbę wierszy w tabeli należy zwiększyć lub zmniejszyć stosownie do potrzeb
………………………………………
podpis
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SPRAWOZDANIE RADY
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI US
Przewodniczący
Rok akademicki

Data wypełnienia

Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia na studiach III stopnia

Uwagi*
Sugestie (poprawa jakości
programu lub organizacji
studiów)

Zauważone trudności bądź
nieprawidłowości

Uwagi o funkcjonowaniu
wewnętrznego
systemu
zapewnienia
jakości
kształcenia

Inne uwagi

*liczbę wierszy w tabeli należy zwiększyć lub zmniejszyć stosownie do potrzeb

……………………………………….
podpis
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Dziekan WPiA US w ramach współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym
angażuje interesariuszy zewnętrznych w procedurę tworzenia koncepcji kształcenia, ocenę i
modyfikację programów studiów, zwracając się, m.in. o wyrażenie opinii na temat projektów i
programów studiów na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na WPiA US.
Interesariusze zewnętrzni sprawują czynny i rzeczywisty udział w procesie realizacji
koncepcji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, dokonując bieżącej weryfikacji
poziomu kształcenia studentów WPiA US podczas, m.in. obowiązkowych praktyk zawodowych.
Zawarte przez WPiA US z pracodawcami porozumienia w sprawie praktyk wskazują na aktualne
potrzeby pracodawców, co pozwala na właściwe kształtowanie się relacji pomiędzy Wydziałem,
pracodawcami i absolwentami podejmującymi pracę zawodową.
Zbieranie opinii pracodawców realizowane jest przede wszystkim w drodze badań
ankietowych przeprowadzanych przez Akademickie Biuro Karier. Opinie te wykorzystywane są
przez jednostki prowadzące kierunek studiów do tworzenia i doskonalenia ich programów.
Konsultacje z podmiotami zewnętrznymi służą gromadzeniu danych użytecznych dla
zapewniania jakości kształcenia, a w szczególności informacji na temat potrzeb rynku pracy,
sytuacji zawodowej absolwentów i treści uwag interesariuszy zewnętrznych. Wyniki konsultacji są
ujmowane w sprawozdaniu (wzór poniżej).
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z PODMIOTEM ZEWNĘTRZNYM
Prowadzący konsultację
Podmiot konsultowany
Kierunek,
którego
dotyczyły konsultacje
Rok akademicki

Data wypełnienia

Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia
Uwagi*
Sugestie podmiotu zewnętrznego
dotyczące
poprawy
jakości
programu kształcenia

Sygnalizowane
we współpracy

trudności
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Inne uwagi (użyteczne w ramach
wewnętrznego
systemu
zapewniania jakości kształcenia
*liczbę wierszy w tabeli należy zwiększyć lub zmniejszyć stosownie do potrzeb

……………………………………….
podpis

Wyrazem współpracy w budowaniu kultury jakości jest udział interesariuszy zewnętrznych
w spotkaniach naukowych, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Wydział. Kontakty
z interesariuszami zewnętrznymi przybierają także formę spotkań z władzami Wydziału oraz
konsultacji opiekunów praktyk prawniczych i Kliniki Prawa, a także indywidualnych spotkań i
rozmów z pracownikami naukowymi.
Wyrazem uczestnictwa interesariuszy zewnętrznych w kształtowaniu koncepcji kształcenia
jest członkostwo przedstawicieli lokalnego środowiska prawniczego w Komitecie Redakcyjnym
wydziałowego czasopisma „Acta Iuris Stetinensis”. Komitet ten czuwa nad wysoką wartością
merytoryczną publikacji pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
III. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI NA TEMAT UCZELNIANEGO ORAZ
WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA
WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Informacje dotyczące jakości procesu kształcenia i uzyskiwanych efektów uczenia się
podlegają upowszechnianiu na stronie internetowej Wydziału i tablicach ogłoszeń w celu rozwijania
kultury jakości oraz zwiększenia zaangażowania pracowników i studentów w działania
podejmowane na rzecz ciągłego podnoszenia jakości procesu kształcenia na wszystkich kierunkach
studiów prowadzonych na Wydziale.
Dokument Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego opublikowany jest na stronie internetowej Wydziału i
dostępny do wglądu w Sekretariacie, a także w Sekcji ds. Kształcenia.

Opracowano na podstawie:
1. Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 58/2019
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Uniwersytetu Szczecińskiego
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2. Uchwały nr 109/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w
przedmiocie działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w
Uniwersytecie Szczecińskim
3. Zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w
Uniwersytecie Szczecińskim 1
4. Zarządzenia nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 listopada 2020
r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i
wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim.
5. Zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 października 2020
r. w sprawie zasad i procedur przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie
Szczecińskim.
6.

Zarządzenia nr 20/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

7. Zarządzenia nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2019
r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela
akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z
kształceniem.
8. Zarządzenia nr 11/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania
Jakości Kształcenia.
9. Zarządzenia nr 28/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ankietyzacji studentów na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
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