
 

 

Regulamin pracy Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  

w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej 

 

§ 1 

1. Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia 

na Odległość Politechniki Gdańskiej (zwana dalej Komisją) powołana została na rzecz dbania 

o realizację celów i strategii w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość 

Politechniki Gdańskiej (zwanym dalej Centrum) w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia na Politechnice Gdańskiej. 

2. Komisja realizuje zadania wynikające z §7 Załącznika do Uchwały Senatu PG nr 15/2012 z 21 

listopada 2012 r. dotyczącej Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia na Politechnice Gdańskiej.  

3. Współpraca z wydziałowymi komisjami programowymi w zakresie monitorowania programów 

kształcenia i oceny ich efektów kształcenia, które powinny być zgodne z KRK na studiach 

wyższych, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, jeśli dotyczy oferty programowej 

centrum, jest prowadzona po zaakceptowaniu jej przez Dyrektora Centrum. 

§ 2 

1. Komisja składa się z:  

a. przewodniczącego,  

b. nauczycieli akademickich Centrum prowadzących zajęcia na poszczególnych 

wydziałach w ramach oferty programowej Centrum, po jednym przedstawicielu na 

każdy z wydziałów, 

c. przedstawiciela studentów wskazanego przez Parlament Studentów PG. 

2. Komisję powołuje Dyrektor Centrum. 

§ 3 

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz w semestrze w terminie ustalonym przez 

przewodniczącego. 

3. Na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Komisji, przewodniczący zwołuje zebranie 

w terminie do 2 tygodni od otrzymania wniosku. 

4. Przewodniczący ustala termin i porządek obrad Komisji oraz powiadamia o tym (drogą 

elektroniczną) wszystkich członków Komisji. 

5. Obradom Komisji przewodniczy przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji. 

6. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy ustalonej liczby członków. W przypadku, gdy decyzja nie może być 

podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego. 

7. Komisja przedstawia raz w roku – po zakończeniu sesji poprawkowej w semestrze letnim – 

sprawozdanie ze swej działalności Radzie Centrum. 


