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Protokół nr 3/2011 z  posiedzenia 
 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 
z dnia  28 listopada 2011 roku, godz. 15.30.  

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RW z dnia 24 października 2011. 
3. Zatwierdzenie regulaminu pracy Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. 
4. Zatwierdzenie regulaminu pracy Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela 

Akademickiego. 
5. Przyjęcie narzędzi do oceny nauczyciela akademickiego: 

a. kryteria oceny 
b. protokół oceny 
c. ankieta ewaluacyjna studentów 

6. Zatwierdzenie deficytu punktów ECTS dla kierunku pielęgniarstwo. 
7. Zatwierdzenie programu praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo. 
8. Zaopiniowanie statutów kół naukowych: 

a. KN Komputerowe Wspomaganie Projektowania 
b. Informatyczne Koło Naukowe „InteleKKt” 
c. Koło fotograficzne „Kontrast” 
d. KN „Bolus” 
e. KN „Phisis” 

9. Sprawy róŜne, wnioski, informacje: 
a. Informacja o kierunku kosmetologia. 

 
Ad. 1 
Pan Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego przedstawił porządek obrad składający 
się z 9 punktów.  
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Wydziału. 
 
Ad. 2 
Członkowie Rady Wydziału nie wnieśli zastrzeŜeń do protokołu z posiedzenia Rady 
Wydziału z dnia 24.10.2011 roku. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 
Pani Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego przedstawiła regulamin pracy 
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (załącznik nr 1).  
śaden z członków nie zgłosił zastrzeŜeń co do treści regulaminu, w związku z czym został on 
zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Pani Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego przedstawiła regulamin pracy 
Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela Akademickiego (załącznik nr 2). Członkowie 
Rady Wydziału nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń. W wyniku głosowania Regulamin został 
zatwierdzony jednogłośnie. 
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Ad. 5 
Głos zabrał dr Andrzej Błachno i omówił protokół oceny nauczyciela akademickiego 
(załącznik nr 3). Zgodnie z nim nauczyciele mają być oceniani wg trzech kategorii 
głównych: 
a) Działalności dydaktycznej 
b) Podnoszenia kwalifikacji 
c) Działalności organizacyjnej 
Po przedstawieniu protokołu miała miejsce dyskusja, w wyniku której dokonano korekty 
ilości punktów przyznawanych za niektórą działalność nauczycieli akademickich. Poprawioną 
wersję protokołu poddano głosowaniu, w wyniku którego został on przyjęty następującym 
stosunkiem głosów: 15 osób głosowało za jego przyjęciem, 11 osób było przeciw a 2 
wstrzymały się od głosu. 
 
Następnym punktem obrad było zatwierdzenie ankiety ewaluacyjnej (załącznik nr 4) 
studentów. Po jej przedstawieniu wywiązała się dyskusja dotycząca niektórych kategorii, wg 
których mają być oceniani nauczyciele akademiccy. Podczas głosowania, 27 członków Rady 
Wydziału opowiedziało się za przyjęciem ankiety, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W 
związku z powyŜszym ankieta została przyjęta. 
 
Ad. 6 
Pani mgr Wioletta Palczewska przedstawiła propozycję deficytu punktów ECTS dla kierunku 
pielęgniarstwo (załącznik nr 5). Proponowane zmiany związane są ze skróceniem czasu 
kształcenia na w/w kierunku z 7 do 6 semestrów. Nowe deficyty punktów ECTS zostały 
zatwierdzone jednogłośnie przez Radę Wydziału. 
 
Ad. 7  
Pani mgr Teresa Gola przedstawiła propozycję zmian w programach praktyk zawodowych na 
kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 6). W związku ze skróceniem okresu kształcenia na 
w/w kierunku realizacja praktyk z poszczególnych przedmiotów będzie odbywała się w 
następujących semestrach: 
a) Podstawy pielęgniarstwa – semestr 1 – 80 godz., semestr 2 – 40 godz., zamiast 120 godz. 

w 2 semestrze 
b) Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – semestr 2 – 80 godz., semestr 3 – 80 godz., 

zamiast 160 godz. w semestrze 4 
c) Interna i pielęgniarstwo internistyczne – semestr 2 – 80 godz., semestr 3 – 80 godz., 

zamiast 160 godz. w semestrze 3. 
PowyŜsze propozycje zostały zatwierdzone przez Członków Rady Wydziału jednogłośnie. 
 
Ad. 8 
Głos zabrała mgr Wioletta Palczewska. Przedstawiła Koła Naukowe funkcjonujące na 
Wydziale Przyrodniczo-Technicznym i poddała pod głosowanie ich statuty (załączniki nr 7, 
8, 9, 10, 11). Statuty zostały zatwierdzone jednomyślnie. 
Pani Prodziekan Wydziału przedstawiła równieŜ wniosek o utworzenie nowego koła 
„Neuron” (załącznik nr 12), którego opiekunem będzie mgr Ewelina Dziadach. W wyniku 
jednomyślnego głosowania członków Rady Wydziału, koło „Neuron” zostało powołane do 
działalności. 
 
Ad. 9 
Głos zabrał Dziekan Wydziału dr Andrzej Błachno. Omówił sprawę nieotrzymania 
akredytacji na prowadzenie kierunku kosmetologia.  
 
Protokolant: Alicja Kaziród 


