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1. Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

1.1. Skład zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Cieślik, członek PKA 

 

członkowie: 

1. prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski, członek PKA 

2. dr hab. inż. Anna Stelmach, członek PKA 

3. prof. dr hab. Magdalena Osińska, ekspert PKA 

4. dr hab. Wiesław Ciechomski, członek PKA 

5. mgr Beata Sejdak, ekspert PKA ds. postępowania oceniającego 

6. Magdalena Koziara, ekspert PKA ds. studenckich  

1.2. Informacja o procesie oceny 

Ocena jakości kształcenia na kierunku logistyka prowadzonym na Wydziale Logistyki i 

Transportu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu została 

przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac 

przyjętego przez Prezydium PKA na rok akademicki 2017/2018. Polska Komisja Akredytacyjna 

po raz drugi oceniała jakość kształcenia na w/w. kierunku w związku z upływem okresu 

obowiązywania oceny pozytywnej, wyrażonej w Uchwale Prezydium PKA Nr 202/2012 z dnia 

25 czerwca 2012 r. 

W powyższej uchwale Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że 

Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów 

kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku logistyka studiów pierwszego i 

drugiego stopnia, a poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom 

jakościowym. W ramach zaleceń Prezydium PKA uznało, iż w najbliższym roku akademickim 

powinny zostać zintensyfikowane  działania  doskonalące wewnętrzny system  zapewnienia 

jakości kształcenia, aby obejmował wszystkie czynniki mające wpływ na jego jakość. Ponadto 

powinny zostać podjęte prace mające na celu wzmocnienie minimum kadrowego poprzez 

wzbogacenie dorobku osób je tworzących w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia 

realizowanym na ocenianym  kierunku studiów.   

W oparciu o wyniki bieżącej oceny jakości kształcenia na kierunku logistyka 

zweryfikowano zakres działań doskonalących podjętych w wyniku poprzedniej oceny i 

ustosunkowanie się względem sformułowanych wówczas zaleceń. Ostatecznie uznano, że 

jednostka na ogół właściwie dostosowała się do zidentyfikowanych nieprawidłowości i podjęła 

skuteczne działania umożliwiające ich usunięcie- szczegóły omówiono w części 8 raportu. 

Podczas wizytacji ustalono, iż jednostka wygasza profil ogólnoakademicki i przyjęła już efekty 

kształcenia dla profilu praktycznego oraz na studiach II stopnia rozpoczęła na nim kształcenie od semestru 

zimowego w roku akademickim 2017/2018, na studiach I stopnia rozpocznie kształcenie od roku 

2018/2019. 

Bieżąca wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą 

procedurą oceny programowej, której dokonuje Polska Komisja Akredytacyjna.  

Zespół Oceniający PKA poprzedził wizytację zapoznaniem się z raportem Samooceny 

przedłożonym przez władze Uczelni, odbył także spotkanie organizacyjne w celu omówienia 

wykazu spraw wymagających wyjaśnienia z władzami Uczelni i ocenianej jednostki oraz 
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ustalenia szczegółowego harmonogramu przebiegu wizytacji; dokonano także podziału zadań 

pomiędzy członków Zespołu.  

W trakcie wizytacji odbyły się spotkania z Samorządem Studenckim, Kołem Naukowym, 

nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów, ze 

studentami, przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego, z osobami i gremiami 

odpowiedzialnymi za praktyki, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, osoby 

niepełnosprawne oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Ponadto podczas 

wizytacji przeprowadzono hospitacje zajęć oraz wizytację bazy dydaktycznej wykorzystywanej 

w realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów. W toku wizytacji Zespół dokonał przeglądu 

prac dyplomowych i etapowych, a także przedłożonej dokumentacji.  

Przed zakończeniem wizytacji dokonano wstępnych podsumowań, sformułowano uwagi i 

zalecenia, o których Zespół poinformował władze Uczelni i jednostki na spotkaniu 

podsumowującym. 

Podstawa prawna oceny została określona w Załączniku nr 1, a szczegółowy harmonogram 

przeprowadzonej wizytacji, uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu 

oceniającego, w Załączniku nr 2. 

2. Podstawowe informacje o programie kształcenia na ocenianym kierunku 

 

Nazwa kierunku studiów logistyka 

Poziom kształcenia 

(studia I stopnia/studia II 

stopnia/jednolite studia 

magisterskie) 

studia I i II stopnia 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Forma studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

stacjonarne, niestacjonarne; język: polski, angielski 

Nazwa obszaru kształcenia, 

do którego został 

przyporządkowany kierunek 

(w przypadku, gdy kierunek został 

przyporządkowany do więcej niż 

jednego obszaru kształcenia należy 

podać procentowy udział liczby 

punktów ECTS dla każdego z tych 

obszarów w liczbie punktów ECTS 

przewidzianej w planie studiów do 

uzyskania kwalifikacji 

odpowiadającej poziomowi 

kształcenia) 

obszar: nauk technicznych -  70% 

obszar: nauk społecznych - 30% 

 

 

Dziedziny nauki/sztuki oraz 

dyscypliny 

naukowe/artystyczne, do 

których odnoszą się efekty 

kształcenia na ocenianym 

kierunku  

dziedzina: nauk technicznych;  

dyscypliny naukowe: informatyka, energetyka, mechanika, 

transport 

 

dziedzina: nauk ekonomicznych;  
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(zgodnie z rozporządzeniem 

MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w 

sprawie obszarów wiedzy, 

dziedzin nauki i sztuki oraz 

dyscyplin naukowych i 

artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 

poz. 1065) 

dyscypliny naukowe: nauki o zarządzaniu, ekonomia 

 

 

Liczba semestrów i liczba 

punktów ECTS przewidziana 

w planie studiów do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia 

Studia I stopnia licencjackie: 6 semestrów; ECTS: 180 

Studia I stopnia inżynierskie: 7 semestrów; ECTS: 210 

Studia II stopnia: 3 semestry (studia polskojęzyczne; ECTS: 

90 

Studia II stopnia: 4 semestry (studia angielskojęzyczne); 

ECTS: 120 

(studia I i II stopnia prowadzone są w języku polskim i angielskim) 

Specjalności realizowane w 

ramach kierunku studiów 
Studia I stopnia licencjackie: Logistyka produkcji, Logistyka 

handlu i dystrybucji 

Studia I stopnia licencjackie prowadzone w j. angielskim: 

Trade and distribution Logistics 

Studia I stopnia inżynierskie: Automatyzacja i utrzymanie 

systemu magazynowego; Systemy informacyjne w łańcuchu 

dostaw 

Studia II stopnia: Menedżer łańcuchów dostaw, Menedżer 

transportu 

Studia II stopnia prowadzone w j. Angielskim: Industrial 

systems engineering 

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwentów 
Studia I stopnia licencjackie: licencjat 

Studia I stopnia inżynierskie: inżynier 

Studia II stopnia: magister/magister inżynier 

Liczba nauczycieli 

akademickich zaliczanych do 

minimum kadrowego  

studia I i II stopnia: 20 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne  

Liczba studentów kierunku Studia I stopnia: 619 

Studia II stopnia: 117  

(w języku polskim i języku 

angielskim) 

Studia I stopnia: 365 

Studia II stopnia: 131  

(w języku polskim i języku 

angielskim) 

Liczba godzin zajęć 

wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i 

studentów na studiach 

stacjonarnych 

Studia I stopnia licencjackie: 

2328 

Studia I stopnia 

inżynierskie: 2700 

Studia II stopnia: 1136 

Studia I stopnia licencjackie: 

1614 

Studia I stopnia 

inżynierskie: 1949 

Studia II stopnia: 794 
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3. Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej 

 
Jeżeli argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji lub wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy będą uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych 

ocen, raport powinien zostać uzupełniony. Należy, w odniesieniu do każdego z 

kryteriów, w obrębie którego ocena została zmieniona, wskazać dokumenty, 

przedstawić dodatkowe argumenty i informacje oraz syntetyczne wyjaśnienia 

przyczyn, które spowodowały zmianę, a ostateczną ocenę umieścić w tabeli 1. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tabela 1 

Kryterium Ocena spełnienia kryterium1 

Wyróżniająca / W pełni / 

Zadowalająca/ Częściowa  

Uwaga: należy wymienić tylko te kryteria, w odniesieniu 

do których nastąpiła zmiana oceny 
 

  

                                                 
1 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów kształcenia różnią się, należy wpisać ocenę dla każdego 

poziomu odrębnie. 

Kryterium 

Ocena stopnia spełnienia 

kryterium1 
Wyróżniająca / W pełni / 

Zadowalająca/ Częściowa / 

Negatywna 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność 

z misją oraz strategią uczelni 
W pełni 

Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 
W pełni 

Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia 
W pełni 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia W pełni 

Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w procesie kształcenia 
W pełni 

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia Wyróżniająca 

Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w 

procesie kształcenia 
W pełni 

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie 

w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia 
W pełni 
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4. Szczegółowy opis spełnienia kryteriów oceny programowej 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni 

 

1.1. Koncepcja kształcenia 

1.2 Badania naukowe w dziedzinie / dziedzinach nauki / sztuki związanej / związanych 

z kierunkiem studiów 

1.3 Efekty kształcenia 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 1 
1.1. 

Senat Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu (MWSzLiT) w uchwale nr 

36/2017 z dnia 14.09.2017 r przyjął misję oraz strategię rozwoju Uczelni. W dokumencie tym 

zdefiniowano misję MWSzLiT m.in. następująco: „Misją Uczelni jest kształcenie wysoko 

ocenianych przez rynek specjalistów z obszaru logistyki i dziedzin jej pokrewnych, z 

uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, zachowaniem wysokich norm jakościowych 

oraz międzynarodowych standardów kształcenia”. Tak zapisana misja ma swoje 

odzwierciedlenie w głównych celach strategicznych Uczelni, tj.: „edukowanie 

interdyscyplinarne w obszarze nauk technicznych oraz nauk społecznych; kreowanie postaw 

aktywnej i twórczej pracy w zespole; przygotowanie do działania w zintegrowanej Europie”. Tak 

sformułowane główne założenia misji i strategii MWSzLiT mają swoje odzwierciedlenie w 

koncepcji kształcenia kierunku Logistyka prowadzonego przez Wydział Logistyki i Transportu 

MWSzLiT we Wrocławiu. Opiniowany kierunek dobrze wpisuje się w tak zdefiniowane cele 

strategiczne Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu – bez 

wątpienia koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku jest ściśle powiązana z misją i strategią 

rozwoju Uczelni i Wydziału.  

Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka obejmuje studia I i II stopnia. Zaznacza się 

w niej trendy w rozwoju logistyki, tendencje rozwojowe i zapotrzebowanie na rynku pracy, a 

treści kształcenia opierają się w pewnym stopniu o wyniki badań naukowych w ramach m.in. 

metod i koncepcji zarządzania w logistyce. Absolwenci studiów I i II stopnia uzyskując tytuł 

zawodowy licencjata lub inżyniera i magistra posiadają kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i 

kompetencje zdefiniowane w Uchwale nr 7/7/2012 z dnia 19 września 2012 roku Senatu 

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu i udoskonalone 

uchwałą nr 5/6/2013 z dnia 24 września 2013 r., natomiast kierunkowe efekty kształcenia dla 

kierunku Logistyka studiów II stopnia profilu ogólnoakademickiego zostały określone Uchwałą 

nr 4/6/2013 z dnia 24 września 2013 r. Istotna zmiana, powiązana z udoskonaleniem efektów 

nastąpiła w 2017 r., gdy uwzględniono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8, jak i Ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Senat Uczelni udoskonalił efekty 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia uchwałą nr 31 z dnia 17 sierpnia 2017 roku, dla 

studiów inżynierskich – uchwałą nr 30 z dnia 17 sierpnia 2017 roku, dla studiów drugiego stopnia 

– uchwałą nr 32 z dnia 17 sierpnia 2017 roku.  

Przyjęte koncepcje kształcenia zakładają kształcenie wysokiej klasy specjalistów na 

potrzeby zarówno lokalnego jak i krajowego rynku pracy przy wykorzystaniu wiedzy krajowych 

oraz zagranicznych wykładowców. Koncepcje kształcenia odnoszą się również do współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. Duży nacisk kładziony jest na współpracę 

zarówno z interesariuszami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi w zakresie określania i 

uaktualniania oraz realizacji treści i efektów kształcenia. W tym kontekście można uznać, że 
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udział interesariuszy zewnętrznych w planowaniu i rozwoju koncepcji kształcenia jest na 

odpowiednim poziomie.  

Koncepcje kształcenia opierają się na przedmiotach nauczania związanych z dyscypliną 

logistyka i jej zastosowaniami. Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów m.in. 

pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz 

w dalszej edukacji. Koncepcje kształcenia realizowane na opiniowanym kierunku (efekty 

kształcenia, program studiów, organizacja procesu kształcenia) w odniesieniu do kierunków 

studiów o podobnych celach i zakresie kształcenia, trudno uznać za nowatorskie gdyż są one 

podobne do koncepcji dla kierunków studiów logistycznych prowadzonych na innych 

uczelniach. Biorąc pod uwagę ten ostatni aspekt, można uznać, że opiniowane koncepcje 

kształcenia uwzględniają wzorce i doświadczenia krajowe, ale również międzynarodowe – 

utworzenie studiów angielskojęzycznych było uzgadniane z partnerami zagranicznymi z Francji; 

absolwenci kierunku uzyskują dyplom polski (MWSzLiT we Wrocławiu) oraz dyplom francuski 

(Universitè de Lorraine). Wydział Logistyki i Transportu MWSzLiT posiada również 

akredytację programu studiów na kierunku Logistyka udzieloną przez Brytyjski Chartered 

Institute of Logistics and Transport – CILT.  

Wydział Logistyki i Transportu kształci studentów na kierunku Logistyka w ramach 

studiów I (studia licencjackie 6 semestrów -180 ECTS: i inżynierskie 7 semestrów – 210 ECTS) 

i II stopnia (3 semestry w języku polskim - 90 ECTS i 4 semestry w języku angielskim - 120 

ECTS), w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, dla profilu ogólnoakademickiego. 

Kształcenie na studiach I i II realizowane jest także w języku angielskim, gdzie na studiach 

licencjackich jest to ten sam kierunek, natomiast studia II stopnia trwają cztery semestry i są 

niezależne od studiów polskojęzycznych.  

Absolwent kierunku Logistyka, studiów licencjackich I stopnia, to specjalista logistyki z 

dobrą znajomością gospodarki i specyfiki logistyki firmy oraz sektora transportowego. Istotne 

znaczenie mają kształtowane umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym, 

uwzględniając potrzebę systemów dystrybucji, przepływu towarów, usług i informacji. 

Umiejętności nabywane przez studenta w procesie kształcenia i uzyskane kompetencje społeczne 

są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku studiów. Umiejętności i kompetencje 

społeczne nabywane przez studenta w czasie studiów I stopnia dotyczą zwłaszcza: planowania i 

organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzania 

zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką 

odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w 

jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Absolwent studiów I stopnia ma znać język 

obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i być 

przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Jest przygotowany do pracy w charakterze 

specjalisty w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej 

absolwenci kierunku pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, 

przedstawiciele handlowi, kierownicy magazynów. Mogą pracować także jako specjaliści do 

spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi 

klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i 

organizatorzy transportu 

Studia inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów (stacjonarne) – 210 pkt. ECTS. Studenci 

studiów inżynierskich I stopnia, mają do dyspozycji odmienne treści kształcenia dla dwóch 

specjalności: Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego i Systemy informacyjne w 

łańcuchu dostaw. Wybór specjalności przez studentów następuje po czwartym semestrze 

studiów. 
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Absolwent studiów inżynierskich I stopnia kierunku Logistyka poza wiedzą ekonomiczną 

i znajomością zasad zarządzania firmą, posiada także umiejętności inżynierskie niezbędne w 

dobie gospodarki rynkowej: potrafi szybko podejmować decyzje i przewidywać ich 

konsekwencje, a także posiada umiejętność pracy pod presją. Istotne znaczenie mają także 

ukształtowane umiejętności rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, a także planowania w 

różnym dystansie czasowym, uwzględniając potrzebę systemów dystrybucji, przepływu 

towarów, usług i informacji. Umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia i 

uzyskane kompetencje społeczne są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku 

studiów: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach 

dostaw; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; 

zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem 

logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych oraz rozwiązywania 

praktycznych zadań inżynierskich wymagających korzystania ze standardów i norm.   

Kształcenie na studiach II stopnia jest zróżnicowane – w przypadku studiów 

polskojęzycznych studenci mają do wybory cztery specjalności: Menadżer logistyki produkcji, 

Menadżer transportu, Menadżer łańcuchów dostaw, Logistyka służb mundurowych. Wybór 

specjalności przez studentów następuje po pierwszym semestrze studiów. W przypadku studiów 

angielskojęzycznych są dwie specjalności: Industrial Engineering Research oraz Industrial 

Engineering Professional. Wybór specjalności przez studentów następuje również po pierwszym 

semestrze studiów.   

Absolwent studiów II stopnia jest wyposażony w pogłębioną i poszerzoną wiedzę 

teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk technicznych w zakresie transportu i dyscyplin 

pokrewnych. W celu właściwej realizacji zadań w zakresie logistyki nabywa wiedzy z zakresu 

wykorzystania w procesie logistycznym nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wiedza z zakresu 

nauk pokrewnych to przede wszystkim wiedza menedżerska z zakresu menedżera logistyki. Poza 

wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, absolwent kierunku logistyki 

studiów drugiego stopnia posiada poszerzone umiejętności menedżerskie: potrafi szybko 

podejmować trafne i odpowiedzialne decyzje oraz przewidywać ich konsekwencje, a także 

posiadać umiejętność pracy pod presją. Absolwent studiów II stopnia ma znać język obcy na 

poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i być 

przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Absolwent ma być przygotowany do pracy w 

charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych, z 

zakresu zarządzania kryzysowego itp. Najczęściej absolwenci kierunku pracują jako 

menadżerowie zaopatrzenia, zbytu, spedycji oraz jako przedstawiciele handlowi czy kierownicy 

magazynów. Mogą pracować także jako eksperci logistyczni, w szczególności do spraw 

sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi 

klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i 

organizatorzy transportu. 

W planach rozwoju koncepcji kształcenia uwzględniono umiędzynarodowienie procesu 

kształcenia oraz postęp w dyscyplinach, z którymi opiniowany kierunek jest związany poprzez 

korzystanie ze wzorców zagranicznych uczelni partnerskich, a w szczególności ścisłą współpracę 

z Université de Lorraine, z którym prowadzony jest wspólny program studiów kończący się 

dwoma dyplomami: polskim oraz francuskim.  

Podsumowując, koncepcje kształcenia na ocenianym kierunku i plany ich rozwoju są 

zgodne z misją i strategią rozwoju MWSzLiT we Wrocławiu. Koncepcje kształcenia 

odpowiadają celom określonym w strategii Jednostki, uwzględniają postęp w dyscyplinach, z 

którymi opiniowany kierunek jest związany, są zorientowane na potrzeby otoczenia, w tym w 

szczególności rynku pracy. 
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1.2. 

Wydział Logistyki i Transportu MWSzLiT we Wrocławiu prowadzi działalność badawczo-

naukową. Rezultatem prowadzonych badań było wydanych 26 publikacji oraz 8 monografii, z 

czego monografie wykorzystywane są w charakterze pomocy dydaktycznych czy podręczników.  

Problematyka badań naukowych obejmuje szereg nurtów, m.in.: 

 Zarządzanie wiedzą w branży logistycznej (2014);  

 Procesy logistyczne występujące we współczesnych organizacjach oraz system relacji i 

powiązań międzyprocesowych; 

 Ekonomiczno-organizacyjne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 Identyfikacja istotnych aspektów / elementów prognozy kierunków rozwoju logistyki i 

ekologii transportu towarów (2015-2016);  

 Wybrane przykłady zastosowań metod badań operacyjnych w logistyce (2015-2016);  

 Uwarunkowania rozwoju marketingu i logistyki w dobie globalnych powiązań w biznesie  

(2015-2016);  

 Przeprowadzenie prób dynamicznych silnika spalinowego zasilanego różnymi 

mieszaninami paliwowymi – (2015-2016);  

 Badania właściwości materiałów przy obciążeniach dynamicznych w podwyższonych 

temperaturach - próby ściskania i perforacji – (2016-2017); 

 Uwarunkowania wdrożenia transportu bimodalnego na terenie Polski – (2016-2017). 

Prowadzona na uczelni działalność badawczo-rozowojowa owocuje wykorzystywaniem 

wyników prowadzonych badań w procesie kształcenia, poprzez prezentowanie wybranych 

problemów badawczych w trakcie zajęć. Tak więc, wykorzystanie wyników badań naukowych 

prowadzonych w Jednostce w programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku oraz ich 

wpływ na koncepcję kształcenia, określenie programu studiów oraz umiędzynarodowienie 

procesu kształcenia można zdaniem ZO PKA ocenić pozytywnie na poziomie dostatecznym.  

Zespół Oceniający PKA stwierdził, że istnieje zgodność problematyki i kierunków badań 

realizowanych w Jednostce z zakresem dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla 

opiniowanego kierunku. Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowych są 

wykorzystywane w projektowaniu i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku 

oraz w jego realizacji, stanowiąc nowe treści dydaktyczne, wykorzystywane w procesie 

dyplomowania. Działalność badawcza kadry przekłada się na proponowanie studentom tematów 

prac inżynierskich i magisterskich co można uznać jako element wykorzystywania wyników 

badań naukowych w procesie kształcenia. Różnorodność i aktualność problematyki, kierunków 

badań prowadzonych jednostce, w powiązaniu z zapewnieniem możliwości osiągnięcia przez 

studentów efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku i realizacji programu 

studiów, w tym w szczególności efektów w zakresie pogłębionej wiedzy, umiejętności 

prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej można 

ocenić pozytywnie. 

Przedstawione powyżej przykłady współpracy są powiązane w bardzo ograniczonym 

zakresie z zajęciami prowadzonymi na kierunku Logistyka, takimi jak Mechanika i wytrzymałość 

materiałów, Międzynarodowe sieci logistyczne, czy też Infrastruktura logistyczna. Jeden z 

nurtów badawczych tj. procesy logistyczne występujące we współczesnych organizacjach oraz 

system relacji i powiązań międzyprocesowych, jest powiązany z większą liczba przedmiotów, 

tj.: Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; Zarządzanie produkcją i usługami; 

Międzynarodowe sieci logistyczne; Zarządzanie łańcuchami logistycznymi; Projektowanie 

procesów. Realizacja przedmiotu Zarządzanie łańcuchami logistycznymi poświęcona jest 

treściom: „Zintegrowany łańcuch logistyczny w ujęciu podmiotowym i czynnościowym; 
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Partnerstwo w łańcuchu dostaw; Łańcuch logistyczny a sieć logistyczna; Strategie dystrybucji; 

Formy współpracy z uwzględnieniem cyklu życia produktu; Efekty występujące w łańcuchu 

dostaw; Prognozowanie popytu; Zarządzanie dostawcami; Parametryzacja procesów i ocena 

funkcjonowania łańcucha dostaw; Typowe strategie i narzędzia stosowane w łańcuchu dostaw 

….”. Natomiast przedmiot Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji zawiera następujące 

treści programowe: „Podstawowe procesy w działalności przedsiębiorstwa i ich koordynacja; 

Modelowanie procesu produkcji – grafy Gozinto; Wyznaczanie zapotrzebowania 

materiałowego; Klasyfikacje produktów i  surowców; Wybór i ocena dostawców – różnice w 

doborze kryteriów; procedury; Proces zaopatrzenia – procedury zakupów; Polityki 

utrzymywania zapasów – zasady wyboru polityki; Zarządzanie dostawami – okres realizacji 

dostaw, wielkości zamówień; Tworzenie systemu magazynów – zadania lokalizacji; Tworzenie 

rejonów dystrybucji – zadania transportowe; Wyznaczanie tras przewozu ładunków; Logistyka 

w obsłudze klienta”. 

 

1.3. 

Kierunkowe efekty kształcenia przypisane dla kierunku Logistyka są pochodną efektów 

obszarowych dla obszarów nauk technicznych i społecznych profilu ogólnoakademickiego, 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011r. w 

sprawie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Kierunkowe efekty kształcenia 

dla kierunku Logistyka studiów pierwszego stopnia profilu ogólnoakademickiego zostały 

określone Uchwałą nr 7/7/2012 z dnia 19 września 2012 roku Senatu Międzynarodowej Wyższej 

Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu i udoskonalone uchwała nr 5/6/2013 z dnia 24 

września 2013 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Logistyka studiów drugiego 

stopnia profilu ogólnoakademickiego zostały określone Uchwałą nr 4/6/2013 z dnia 24 września 

2013 r. Istotna zmiana, powiązana z udoskonaleniem efektów nastąpiła w 2017 r., gdy 

uwzględniono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8, jak i Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Senat Uczelni uchwalił efekty kształcenia dla 

odpowiednich poziomów studiów uchwałami nr 30, 31 i 32 z dn. 17 sierpnia 2017 r.  Są one 

spójne z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia, poziomu i profilu ogólnoakademickiego, 

do którego kierunek ten został przyporządkowany, tj. obszarów kształcenia w zakresie nauk 

technicznych i społecznych, do dziedzin nauk ekonomicznych i technicznych w dyscyplinach: 

nauki o zarządzaniu, ekonomia, informatyka, energetyka, mechanika i transport. W 

kierunkowych efektach kształcenia widoczne są wiedza, umiejętności oraz kompetencje 

społeczne związane z obszarami, dziedzinami i dyscyplinami, do których zostały one 

przyporządkowane.  

 Efekty kształcenia dla wszystkich poziomów studiów zostały przypisane w 70% do 

obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, w dyscyplinach: informatyka, 

energetyka, mechanika i transport i w 30% do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk 

ekonomicznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i ekonomia. Do podstawowych celów 

kształcenia w ramach kierunku logistyka należy zatem zaliczyć przygotowanie do 

samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów w poszczególnych obszarach 

funkcjonalnych organizacji, a w szczególności w odniesieniu do procesów logistycznych. 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku 

Logistyka są wprost powiązane z koncepcją kształcenia. Rozkład liczby efektów kierunkowych 

pomiędzy poszczególne elementy takie jak wiedza, umiejętności i kompetencji jest adekwatny 

do zakresu kształcenia oraz do przypisanych dyscyplin; przykładowo dla studiów licencjackich 

I stopnia sformułowano 15 efektów w zakresie wiedzy, 14 w zakresie umiejętności i 5 w 
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odniesieniu do kompetencji społecznych. Warto nadmienić, że efekty kształcenia są także 

zgodne ze specyfiką zawodu logistyka. 

 Do najważniejszych kierunkowych efektów kształcenia, wynikających z koncepcji 

kształcenia, poziomu i profilu kształcenia, dla  studiów pierwszego stopnia (licencjackich) 

należą: 

 w zakresie wiedzy absolwent: ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, zna 

podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki, zna i rozumie wpływ otoczenia na 

działalność przedsiębiorstwa posiada szczegółową wiedzę dotyczącą kluczowych 

obszarów logistyki. Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania logistyki zaopatrzenia, 

produkcji i dystrybucji oraz zarządzania łańcuchami logistycznymi; zna podstawowe 

aspekty techniczne w logistyce w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, infrastruktury 

logistycznej, towaroznawstwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz grafiki 

inżynierskiej;  

 w zakresie umiejętności absolwent: potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów 

oraz zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Umie 

identyfikować i formułować wymagania organizacyjne i obowiązki przedsiębiorstw 

uczestniczących w łańcuchach logistycznych; posługuje się podstawową terminologią 

techniczną w zakresie logistyki. Potrafi odczytywać i analizować dokumentację 

techniczną. Posiada umiejętność odczytywania i sporządzania podstawowych rysunków 

technicznych w formie odręcznej i z wykorzystaniem środowiska CAD. Umie określić 

wybrane parametry techniczno-eksploatacyjne maszyn oraz obiektów infrastruktury 

logistycznej; 

 w zakresie kompetencji społecznych: potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 

jest przygotowany do kreowania i organizowania projektów gospodarczych; Umie 

współdziałać w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając aspekty 

prawne, ekonomiczne i techniczne; rozumie skutki podejmowanej działalności, w tym jej 

wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Z kolei w przypadku studiów inżynierskich I stopnia do najważniejszych kierunkowych 

efektów kształcenia jakie posiada absolwent należą:  

 w zakresie wiedzy: posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną i 

praktyczną w zakresie: funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, 

mechanizmów funkcjonowania logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzania 

łańcuchami logistycznymi oraz podstaw organizacji i zarządzania;  

 w zakresie umiejętności: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy 

rozwiązywaniu zadań logistycznych, posiada umiejętności zarządzania specjalistycznymi 

procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania 

zarządzania logistycznego oraz umiejętności zarządzania finansami, doboru personelu i 

jego szkolenia, potrafi rozwiązywać problemy z szerokiego spektrum zagadnień 

pojawiających się w pracy logistyka;  

 w zakresie kompetencji: potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, jest przy-

gotowany do kreowania i organizowania projektów gospodarczych, rozumie konieczność 

dalszego kształcenia, rozumie potrzebę przestrzegania zasad etycznych.  

 

Dla  studiów drugiego stopnia, efekty kształcenia mają charakter pogłębiony i poszerzony w 

stosunku do studiów pierwszego stopnia. Przykładowo: 

 w zakresie wiedzy absolwent: posiada pogłębioną wiedzę, niezbędną do identyfikacji, 

opisu i analizy ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań działalności logistycznej, 

w szczególności w zakresie kontrolowania i oceny procesów logistycznych; ma 

poszerzoną wiedzę o nowoczesnych metodach i narzędziach zarządzania logistycznego. 



14 

Identyfikuje związki i zależności pomiędzy logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi 

przedsiębiorstwa; posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ekonomicznych, technicznych, 

prawnych i organizacyjnych zagadnień związanych z realizowaną specjalnością 

kształcenia. Zna metody i narzędzia zarządzania, w tym planowania, organizowanie, 

kontrolowania, analizowania i doskonalenia wybranych procesów i systemów;  

 w zakresie umiejętności absolwent: potrafi inicjować i zarządzać projektami 

logistycznymi. Posiada umiejętności formułowania strategii ogólnej i funkcjonalnych 

przedsiębiorstw i usług logistycznych na rynku krajowym i międzynarodowym; umie 

określać możliwości rozwoju logistycznie zorientowanego i zintegrowanego zarządzania 

przedsiębiorstwem oraz trendy na rynku usług logistycznych; rozumie potrzebę uczenia 

się przez całe życie w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i 

społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;  

 w zakresie kompetencji społecznych: potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać, 

uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności, także z innych dziedzin; rozumie potrzebę 

dzielenia się wiedzą; umie współdziałać w przygotowaniu projektów gospodarczych, 

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne; rozumie skutki podejmowanej 

działalności, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje.  

Należy również wskazać, że w zestawie efektów kształcenia na wszystkich poziomach 

znajdują się efekty zakładające osiągniecie odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego 

oraz efekty przygotowujące do badań naukowych. W szczególności, w zbiorze efektów 

kształcenia uwzględniono efekty w zakresie znajomości języka obcego (K1_U15_L_O_inż.: 

posiada umiejętność przygotowania pisemnych opracowań oraz wystąpień ustnych w języku 

polskim i języku obcym związanych z identyfikacją, analizą i oceną zjawisk i procesów 

dotyczących działań logistycznych oraz K1_U16_L_O_inż.: posiada umiejętności językowe 

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. Zdobycie analogicznych umiejętności językowych jest zakładane także na studiach 

licencjackich. 

 Analizując przyjęte efekty kształcenia można stwierdzić, że stanowią one kompatybilny i 

klarowny zestaw, na bazie którego można zbudować program studiów na kierunku logistyka 

jak i określić sylwetkę przyszłego absolwenta.  

Kierunkowe efekty kształcenia kierunku stanowią podstawę, na której osadzone są plany 

studiów. Jest to szczególnie widoczne w dokumentacji programów kształcenia uchwalonej przez 

Senat Uczelni (Uchwała nr 43/2017 Senatu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i 

Transportu we Wrocławiu z dnia 14  września 2017 r. w sprawie uchwalenia programów studiów, 

w tym planów studiów dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim kierunku Logistyka). W opracowanych 

programach kształcenia zamieszczono przyporządkowanie efektów kształcenia do przedmiotów. 

Ich analiza wskazuje, że osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia służy wiele przedmiotów 

i każdy efekt kierunkowy znajduje pokrycie w efektach przedmiotowych oraz przypisanych 

przedmiotach. Na przykład efektowi w zakresie wiedzy na I stopniu studiów licencjackich  – 

Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą kluczowych obszarów logistyki. Zna i rozumie 

mechanizmy funkcjonowania logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz zarządzania 

łańcuchami logistycznymi przypisano przedmioty: Wstęp do logistyki; Logistyka zaopatrzenia, 

produkcji i dystrybucji; Zarządzanie łańcuchami logistycznymi i średnio po trzy przedmioty 

specjalnościowe, np. dla Logistyki produkcji: Logistyczne wsparcie produkcji; Strategie 
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zarządzania produktem; Technologie magazynowania produkcji. Podobne przykłady dotyczą 

kategorii umiejętności oraz kompetencje. Przyporządkowanie to jest merytorycznie poprawne. 

Analiza sylabusów przedmiotów wskazuje na to, że treści przedmiotowe wpisują się w zakładane 

efekty przedmiotowe i kierunkowe, co umożliwia ich osiągnięcie. Dla studiów I stopnia 

sformułowane zostały efekty przedmiotowe dla praktyk zawodowych. 

Kluczowe kompetencje inżynierskie zdefiniowane w ramach efektów kształcenia dla 

poziomu studiów I stopnia kierunku Logistyka związane są z typowymi oczekiwaniami i 

zapotrzebowaniem na rynku pracy. Efekty kształcenia przyjęte dla ocenianego kierunku 

uwzględniają pełny zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim, 

prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, zgodnych z charakterystykami efektów 

uczenia określonymi w rozporządzeniu MNiSzW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – 

poziomy 6 – 8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594.). Pokazano to w Tabeli 5 – „Tabela pokrycia efektów 

inżynierskich przez efekty kierunkowe” w załączniku nr. 2 „Programy kształcenia – Logistyka” 

raportu samooceny. Analiza tabel 3, 4 i 5 prezentowanych w wyżej wspomnianym załączniku 

wskazuje, że efekty obszarowe (dotyczy to zarówno obszaru nauk technicznych jak i nauk 

społecznych) oraz inżynierskie znajdują odzwierciedlenie w efektach kierunkowych. 

Kierunkowe efekty kształcenia jednak nie zawsze zostały sformułowane w jasny i zrozumiały 

sposób, pozwalający na utworzenie systemu ich weryfikacji. W przypadku następujących 

efektów zdefiniowanych dla studiów inżynierskich I stopnia: 

 efekt K1_U13_L_O_inż (Potrafi identyfikować problemy, pozyskiwać dane, 

wykorzystywać wiedzę do opisu, analizy i oceny konkretnych procesów i zadań właściwych 

dla studiowanej specjalności kształcenia. Potrafi opracować rozwiązania konkretnych 

problemów, posługując się wybranymi normami i regułami (technicznymi, prawnymi, 

organizacyjnymi), właściwych dla studiowanej specjalności kształcenia oraz przedstawić 

je w formie ustnej lub opracowania pisemnego w języku polskim i języku obcym.) jest zbyt 

rozbudowany, wielowątkowy, a co za tym idzie jest nie jasny i nie zrozumiały – możliwość 

sprawdzenia stopnia osiągnięcia tego efektu przez studentów wydaje się być wątpliwa;  

 efekt K1_W02_L_O_inż (Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych. Po-siada 

wiedzę niezbędną do właściwego stosowania technik komputerowych i systemów 

informatycznych w logistyce. Zna podstawy grafiki inżynierskiej.) ma wielowątkowy 

charakter – pierwsza część dotyczy problematyki przetwarzania danych, druga stosowania 

systemów informatycznych w logistyce, a trzecia – grafiki; ma charakter wielowątkowy i 

w tym kontekście weryfikacja tego efektu może być bardzo trudna. 

 efekt K1_U01_L_O_inż (Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł krajowych i zagranicznych. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.) jako jedyny w całym 

zbiorze efektów sygnalizuje umiejętność rozwiazywania prostych problemów 

badawczych.  

Efekty w zakresie umiejętności prowadzenia badań można ocenić pozytywnie, choć takie 

efekty w całym zbiorze trudno uznać za dominujące.  W szczególności, na studiach inżynierskich 

I stopnia:  

 efekt K1_U01_L_O_inż  – ... potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 

innych źródeł krajowych i zagranicznych; potrafi integrować uzyskane informacje, 

dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie – jako 
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jedyny w całym zbiorze efektów sygnalizuje umiejętność rozwiazywania prostych 

problemów badawczych.  

Natomiast na studiach II stopnia:  

 efekt K2_W11_L_O - … zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia 

instrumentów badawczych, posługuje się terminologią naukową na rozszerzonym poziomie 

…) - jako jedyny w całym zbiorze efektów nawiązuje do problemów badawczych.  

Zdaniem Zespołu Oceniającego PKA, pomimo wyszczególnionych powyżej tych kilku 

mankamentów analizowanych efektów kształcenia, istnieje realna możliwość osiągnięcia przez 

studentów efektów określonych dla ocenianego kierunku, a także, z kilkoma wyjątkami 

możliwość sprawdzenia stopnia osiągnięcia tych efektów przez studentów.  

ZO PKA ocenił również spójność szczegółowych efektów kształcenia zdefiniowanych dla 

modułów zajęć tworzących program studiów, w tym dla praktyk zawodowych z efektami 

kształcenia określonymi dla ocenianego kierunku – ocena została wykonana na podstawie 

Załącznika 2 „Macierze dla wszystkich kierunków” część 1 raportu samooceny oraz sylabusów. 

Wyniki tej analizy przedstawiają się następująco:  

 powiązanie efektów przedmiotowych z efektem kierunkowym nie budzi większych 

wątpliwości; 

 wszystkie efekty obszarowe mają odpowiedniki w proponowanym zestawie przedmiotów.  

Efekty kształcenia zdefiniowane dla praktyki inżynierskiej również są właściwe.  

W świetle powyższych uwag, zdaniem ZO PKA można pozytywnie ocenia spójność 

szczegółowych efektów kształcenia zdefiniowanych dla modułów zajęć tworzących program 

studiów, w tym dla praktyk zawodowych z efektami kształcenia określonymi dla ocenianego 

kierunku. ZO PKA pozytywnie ocenia realną możliwość osiągnięcia przez studentów efektów 

kształcenia określonych dla ocenianego kierunku. Z jednej strony wybrane efekty kształcenia są 

w niewielkim stopniu związane z badaniami naukowymi prowadzonymi przez kadrę, z drugiej 

zaś przekładają się na praktyczne przedmioty nauczania (wspomniane w punkcie 1.2: Mechanika 

i wytrzymałość materiałów, Międzynarodowe sieci logistyczne, Infrastruktura logistyczna). Tak 

więc postulat uwzględnienia w zbiorze efektów kształcenia ocenianego kierunku efektów 

związanych z pogłębioną wiedzą, umiejętnościami badawczymi oraz kompetencjami 

niezbędnymi w działalności badawczej można uznać za spełniony. Rozwinięcia kierunkowych 

efektów kształcenia na poziomie modułów kształcenia są powiązane z prowadzonymi 

przedmiotami na Wydziale Logistyki i Transportu MWSzLiT we Wrocławiu. Przykład stanowią: 

 mechanika i wytrzymałość materiałów (I stopień): W04 – posiada wiedzę o materiałach i 

narzędziach stosowanych w logistyce – wykorzystanie w badaniach naukowych związanych 

z zagadnieniem badania właściwości materiałów przy obciążeniach dynamicznych w 

podwyższonych temperaturach; 

 systemy transportowe (I stopień): W02 – rozumie znaczenie rachunku ekonomicznego i 

kontrolowania efektywności procesów transportowych – wykorzystanie w badaniach 

naukowych związanych z uwarunkowaniami wdrożenia transportu bimodalnego; 

Efekty kształcenia zakładają, iż studenci studiujący na ścieżce inżynierskiej zdobywają zarówno 

kompetencje inżynierskie (o charakterze aplikacyjnym) na odpowiednim poziomie, jak i w 

pewnym minimalnym stopniu kompetencje naukowe (umiejętności badawcze). Podobną 

konkluzję można sformułować w odniesieniu do studiów licencjackich oraz magisterskich. 

 

Uczelnia deklaruje, że absolwent studiów I stopnia będzie znał język obcy na poziomie biegłości 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a II stopnia – na poziomie B2+. 
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Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Koncepcja kształcenia jest powiązana z Misją, Strategią Uczelni i uwzględnia potrzeby rynku 

pracy. Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w planowaniu i rozwoju koncepcji 

kształcenia jest na odpowiednim poziomie. Koncepcję kształcenia realizowaną na opiniowanym 

kierunku (efekty kształcenia, program studiów, organizacja procesu kształcenia) w odniesieniu 

do kierunków studiów o podobnych celach i zakresie kształcenia, trudno uznać za nowatorską – 

jest ona podobna do koncepcji dla kierunków prowadzonych na innych uczelniach w naszym 

kraju. Opiniowana koncepcja kształcenia uwzględnia wzorce i doświadczenia krajowe, ale 

również międzynarodowe. W szczególności, utworzenie studiów angielskojęzycznych było 

uzgadniane z partnerami zagranicznymi z Francji; absolwenci kierunku uzyskują dyplom polski 

(MWSzLiT we Wrocławiu) oraz dyplom francuski (Universitè de Lorraine). Wydział Logistyki 

i Transportu MWSzLiT posiada również akredytację programu studiów na kierunku Logistyka 

udzieloną przez Brytyjski Chartered Institute of Logistics and Transport – CILT. Ten ostatni 

aspekt oceny stanowi niewątpliwie bardzo silną stronę ocenianego kierunku. W koncepcji 

kształcenia na profilu praktycznym położono nacisk na praktyczne zastosowanie metod i 

narzędzi informatycznych. 

Wydział Logistyki i Transportu MWSzLiT we Wrocławiu prowadzi działalność 

badawczo-naukową w bardzo ograniczonym zakresie. Zespół Oceniający PKA stwierdził, że 

istnieje zgodność problematyki i kierunków badań realizowanych w Jednostce z zakresem 

dyscypliny Logistyka, do której odnoszą się efekty kształcenia dla opiniowanego kierunku. 

Rezultaty prowadzonych badań naukowych znajdują odzwierciedlenie w koncepcji kształcenia i 

realizacji programu kształcenia przyczyniając się do przygotowania studentów do wymogów 

dynamicznie rozwijającego się sektora logistyki oraz rynku pracy. 

 Efekty kształcenia na kierunku logistyka, ich zakres, sposób sformułowania dla I i II 

stopnia studiów stanowią spójny i kompletny zestaw, znajdujący pokrycie w efektach 

przedmiotowych oraz w teściach poszczególnych przedmiotów, wliczając w to efekty dotyczące 

kształcenia w zakresie języków obcych oraz przygotowania do prowadzenia badań naukowych. 

Efekty kształcenia dla opiniowanego kierunku studiów są spójne z efektami kształcenia dla 

obszarów kształcenia, poziomu i profilu ogólnoakademickiego, do którego kierunek ten został 

przyporządkowany, tj. obszarów kształcenia w zakresie nauk technicznych i społecznych. 

Kluczowe kompetencje inżynierskie zdefiniowane w ramach efektów kształcenia dla poziomu 

studiów I stopnia kierunku Logistyka związane są z typowymi oczekiwaniami i 

zapotrzebowaniem na rynku pracy. Efekty kształcenia przyjęte dla ocenianego kierunku 

uwzględniają pełny zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim, 

prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, zgodnych z charakterystykami efektów 

uczenia określonymi w rozporządzeniu MNiSzW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – 

poziomy 6 – 8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594.). Podsumowując, ZO PKA pozytywnie ocenia realną 

możliwość osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia określonych dla ocenianego 

kierunku, z zastrzeżeniem dotyczącym przyporządkowania kierunkowych efektów kształcenia 

do dyscypliny energetyka oraz mechanika.  

 

Dobre praktyki 

----  

 

Zalecenia 
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 Należy dokonać przeglądu i przeformułowania kierunkowych efektów kształcenia w 

sposób jasny i zrozumiały, umożliwiający weryfikację stopnia ich osiągnięcia przez 

studentów  poprzez likwidację i uproszczenie wielowątkowości.  

 Należy rozważyć dostosowanie przyporządkowania efektów kształcenia do dyscyplin w 

obszarze nauk technicznych, tak aby odpowiadały one zakresowi kształcenia oraz 

nazwom oferowanych specjalności. 

 

 

Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia 

 

2.1.Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia 

2.2.Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia 

2.3.Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie efektów 

kształcenia oraz potwierdzanie efektów uczenia się 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 2 

 

2.1.  

W jednostce prowadzone są studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie oraz studia 

drugiego stopnia. W jednostce prowadzony jest też projekt studiów dualnych.  

Studenci studiów licencjackich pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, 

sześciosemestralne mają obowiązek realizacji 180 punktów ECTS, z czego 91 wymaga 

bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego. Studenci studiów inżynierskich pierwszego 

stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych mają obowiązek zdobycia 210 punktów ECTS w trakcie 

7 semestrów studiów. 106 punktów ECTS realizowanych jest w ramach zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Studenci studiów drugiego 

stopnia muszą zdobyć  90 punktów ECTS w trakcie 3 semestralnych studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych, prowadzonych w języku polskim oraz 120 punktów ECTS dla studiów 

czterosemestralnych stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim. Na studiach 

stacjonarnych trzysemestralnych realizowanych  stacjonarnych jest 46 punktów ECTS 

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, studenci studiów 

niestacjonarnych realizują 32 punkty ECTS wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego. Na studiach anglojęzycznych studenci realizują 62 punkty ECTS wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.  

W roku akademickim 2017/2018 studia I stopnia (licencjackie) na kierunku logistyka były 

prowadzone formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, zaś czas ich trwania wynosi 6 semestrów, 

co odpowiadało 180 punktom ECTS (po 30 w każdym semestrze).  

Struktura program studiów I stopnia (licencjackie) zawiera następujące moduły kształcenia: 

 treści podstawowe i kierunkowe - zajęcia z zakresu nauk podstawowych, do których 

odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia 

zawiera 34 przedmioty  

 moduły specjalnościowe - zawierają odmienne treści kształcenia dla czterech 

specjalności: Logistyka produkcji, Logistyka handlu, Logistyka zakupów, Systemy 

logistyczne. Wybór specjalności przez studentów następuje po trzecim semestrze 

studiów.   

 seminarium dyplomowe; 

 wychowanie fizyczne dla studiów stacjonarnych; 

 lektorat języka obcego obejmuje Język obcy I i II obejmujący cztery opcjonalne języki 
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realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy.  

 praktyka zawodowa. 

 

Szczegółowe wskaźniki planu studiów stacjonarnych są spełnione i wynoszą:  

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów  - 91 ECTS; 

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - 72 ECTS; 

- moduły zajęć o profilu ogólnoakademickim, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze 

większym niż 50% łącznej liczby punktów, powiązane z prowadzonymi badanami naukowymi -

129 ECTS; 

- liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk 

humanistycznych  lub nauk społecznych  - 11 ECTS (w tym 5 ECTS z nauk humanistycznych);  

- procentowy udział punktów ECTS, które student uzyskuje realizując moduły kształcenia 

podlegające wyborowi - 31%.  

Uczelnia zadeklarowała, że praktyka zawodowa jest obowiązkowym elementem program 

studiów, zatem wyborowi podlega tylko miejsce praktyki a nie sam fakt jej odbycia. Stąd też z 

grupy przedmiotów obieralnych należy usunąć 11 ECTS, co jednak nadal pozwala spełnić 

wymóg 30% przedmiotów do wyboru realizowanych w programie studiów, bowiem obejmuje 

ona: przedmioty specjalnościowe, Proseminarium oraz Seminarium dyplomowe i pracę 

licencjacką.      

Wymagane wskaźniki charakteryzujące studia niestacjonarne również są spełnione i 

wynoszą:  

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 62 ECTS; 

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - 66 ECTS. Dla trzech ostatnich 

modułów proporcje na studiach niestacjonarnych są identyczne jak dla studiów stacjonarnych.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje zakres języka obcego realizowany na I stopniu 

studiów. Student przez 3 semestry realizuje zajęcia z dwóch języków obcych w łącznym 

wymiarze po 300 godzin z każdego.   

Struktura programu studiów licencjackich realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym 

jak i niestacjonarnym jest prawidłowa, podobnie jak kolejność realizacji poszczególnych treści. 

W pierwszym semestrze I roku zaplanowano przedmioty podstawowe takie jak matematyka, 

informatyka, wstęp do logistyki czy mikro i makroekonomia dając studentom odpowiednia bazę 

do realizacji dalszych etapów kształcenia. W semestrze II z kolei studenci mają Grafikę 

inżynierską, Sieci komputerowe, Statystykę, Towaroznawstwo, Podstawy zarządzania i 

Rachunkowość. W semestrze III wskazać należy następujące przedmioty: Mechanika i 

wytrzymałość materiałów, Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, Zarządzanie 

produkcją i usługami, Marketing, Finanse, Międzynarodowe sieci logistyczne a także Metody i 

techniki organizatorskie i Prawo. Począwszy od semestru IV rozpoczyna się kształcenie 

specjalnościowe, przy czym równolegle prowadzone są także przedmioty kierunkowe, takie jak 

np. Infrastruktura logistyczna, Ekonomika transportu, Ekologistyka i Projektowanie systemów. 

W programie studiów uwzględniono zajęcia z wychowania fizycznego oraz z języka obcego. 

Zaprezentowany program studiów cechuje się spójnością i stanowi logiczną całość, zgodną z 

zakładaną koncepcją kształcenia. Należy zauważyć że program studiów I stopnia (licencjackich) 

realizowanych w języku angielskim jest wierną kopią studiów realizowanych w języku polskim.  

Studia I stopnia na studiach stacjonarnych inżynierskich trwają 7 semestrów (210 

punktów ECTS), a studia II stopnia – 3 semestry (90 ECTS). Studia I stopniu realizowane są z 
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podziałem na 2 specjalności: Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego i Systemy 

informacyjne w łańcuchu dostaw. Studenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia mają 

możliwość wyboru specjalności po czwartym semestrze studiów. Taka swoboda wyboru 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów. W programie studiów występują moduły 

obieralne – specjalnościowe grupy przedmiotów, które uwzględniają trendy i zmiany zachodzące 

przede wszystkim w zastosowaniach logistyki oraz są zorientowane na potrzeby otoczenia 

społeczno-gospodarczego, a w szczególności rynku pracy.   

W trakcie wizytacji ZO PKA zwrócił jednakże uwagę na kwestię przedmiotów 

obieralnych. Do przedmiotów tych zaliczono: lektorat języka obcego, seminarium inżynierskie i 

pracę dyplomową, praktykę zawodową oraz przedmioty specjalnościowe. Oferta przedmiotów 

obieralnych na pierwszym stopniu studiów spełnia co prawda wymagania określone w 

Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

(Dz. U. RP z 2016 r., poz. 1596), tj. § 4.2 „Program studiów umożliwia studentom wybór 

modułów zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby 

łącznej punktów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi 

kształcenia”, jednakże zaliczenie do grupy przedmiotów obieralnych praktyki zawodowej (11 

punktów ECTS) ZO PKA uznaje za niewłaściwe. Wszyscy studenci muszą zrealizować ten sam 

program praktyki zdefiniowany w odpowiednich dokumentach, a do tego przedmiotu przypisane 

są określone efekty kształcenia, które wszyscy studenci odbywający praktykę muszą osiągnąć – 

trudno zatem mówić tutaj o obieralności. 

Wymagana liczba punktów ECTS modułów obieralnych w przypadku studiów I stopnia 

to 63 punkty ECTS (30% z 210). Według autorów raportu samooceny program studiów 

umożliwia studentowi wybór przedmiotów kształcenia w łącznym wymiarze 74 punktów ECTS, 

co stanowi 35% ogólnej liczby punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Praktykom przypisano 11 punktów ECTS, zatem 74 – 11 = 63; tak więc wspomniany powyżej 

wymóg formalny nadal jest spełniony, ale nie na poziomie 35% tylko 30%.  

Program studiów I stopnia obejmuje następujące bloki przedmiotów: 

 Blok przedmiotów ogólnych (zajęcia o charakterze ogólnym, umożliwiające studentom 

zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz kompetencji społecznych): Bezpieczeństwo i 

higiena pracy, Ochrona własności intelektualnej, Prawo, Język obcy – głównym celem 

bloku jest kształtowanie kompetencji miękkich, w tym: komunikacja w języku obcym. 

 Blok przedmiotów podstawowych i kierunkowych zawiera 43 przedmioty, w tym m.in: 

Informatyka, Matematyka, Grafika inżynierska, Statystyka, Towaroznawstwo, 

Zarządzanie produkcją i usługami, Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, 

Technologie informacyjne, Infrastruktura magazynów i transportu wewnętrznego, Centra 

logistyczne, Ekologistyka, Ekonomika transportu – główny celem bloku jest rozwój 

ogólnych umiejętności intelektualnych studentów oraz przygotowanie realizacji zadań 

inżynierskich w przyszłości. 

 Blok przedmiotów specjalnościowych, zawiera odmienne treści kształcenia dla dwóch 

specjalności: Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego  i Systemy 

informacyjne w łańcuchu dostaw.  

 Praktyki zawodowe: 4-tygodniowe, realizowane po 6 semestrze.  

 Proces dyplomowania: Proseminarium, Seminarium inżynierskie i praca dyplomowa – 

głównym cel jest kształtowania sylwetki absolwenta oraz weryfikacja osiągniętych w 

trakcie studiów efektów kształcenia dotyczących kompetencji miękkich (praca w grupie). 

Temat pracy winien być podjęty nie później niż z końcem semestru poprzedzającego 

semestr dyplomowy.  
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Łączna liczba 2140 godzin na studiach inżynierskich I stopnia dla specjalności 

Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego oraz 2128 – dla specjalności Systemy 

informacyjne w łańcuchu dostaw stanowi minimum gwarantujące możliwość osiągnięcia 

efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów, a także realizacji treści 

kształcenia przy poniesieniu przez studentów nakładu pracy mierzonego liczbą punktów ECTS 

przyporządkowanych do programu studiów na ocenianym kierunku oraz do poszczególnych 

przedmiotów.  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych to 93 pkt ECTS. Liczba punktów 

ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych –  5 jest 

prawidłowa.  

W Tabeli 4. w raporcie samooceny przedstawiono moduły zajęć związane z prowadzonymi 

badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów, służące zdobywaniu 

przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. Większość 

wymienionych w tej tabeli nie jest związana z prowadzonymi w Jednostce badaniami 

naukowymi, a przedmioty takie jak: Finanse, Prawo, Metody i techniki organizatorskie i 

Rachunkowość trudno uznać za przygotowujące studentów do prowadzenia badań. Tak więc, 

warunek mówiący o tym, że w programie kształcenia występują moduły zajęć powiązane z 

prowadzonymi w Jednostce badaniami naukowymi, którym przypisano punkty ECTS w 

wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS, nie jest spełniony. ZO PKA 

stwierdza, że występuje pewna zgodność wybranych treści programowych z aktualnym stanem 

wiedzy oraz praktyki badawczej w dyscyplinie logistyka, do której odnoszą się efekty kształcenia 

zakładane dla ocenianego kierunku. 

Poprawność wyodrębnienia modułów zajęć w ramach planu studiów oraz prawidłowość 

określenia ich wymiaru godzinowego, oszacowania nakładu pracy niezbędnego do osiągnięcia 

efektów kształcenia dla danego modułu, mierzonego liczbą punktów ECTS, zdaniem ZO PKA 

są prawidłowe. Podsumowując ten aspekt oceny, plan studiów został poprawnie skonstruowany. 

Program studiów II stopnia na kierunku logistyka realizowanym w Międzynarodowej 

Wyższej Szkole Logistyki i Transportu oparty został na tych samych regulacjach prawnych, co 

program studiów I stopnia. Zajęcia na studiach magisterskich prowadzone są w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej, i trwają 3 semestry jeżeli student wybrał studia polskojęzyczne lub 

4 semestry jeżeli student wybrał studia angielskojęzyczne. Ogólna liczba godzin wynosi: na 

studiach polskojęzycznych: w formie stacjonarnej 2262, w tym z udziałem bezpośrednim 1136 

(50,8%); w formie niestacjonarnej 2260, w tym w realizacji z udziałem wykładowców i 

studentów 794; zaś na studiach angielskojęzycznych realizowanych tylko w formie stacjonarnej 

- 2953, w tym z udziałem bezpośrednim wykładowców 1516 (51,3%). Studia II stopnia kończą 

się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania 

tytułu zawodowego wynosi na studiach polskojęzycznych – 90 i na angielskojęzycznych – 120 

punktów. W przypadku studiów angielskojęzycznych absolwenci otrzymują dwa dyplomy – 

polski i francuski (wydawany przez ESIDEC/ ENIM) z tytułem magistra oraz certyfikat CILT. 

Program studiów zawiera następujące moduły kształcenia: treści podstawowe i kierunkowe, 

moduły specjalnościowe, seminarium dyplomowe oraz lektorat języka obcego. 

Szczegółowe wskaźniki planu studiów stacjonarnych w języku polskim i w języku 

angielskim są spełnione i wynoszą odpowiednio:  

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczyciela - 46 ECTS (studia angielskojęzyczne - 62 ECTS); 

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - 30 ECTS (studia angielskojęzyczne 
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- 49 ECTS); 

- moduły zajęć o profilu ogólnoakademickim powiązane z prowadzonymi badanami 

naukowymi -75 ECTS (studia angielskojęzyczne - 65 ECTS); 

- liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych - 7 ECTS (studia angielskojęzyczne - 11 ECTS); 

- procentowy udział punktów ECTS, które student uzyskuje realizując moduły 

kształcenia podlegające wyborowi - 31% (studia angielskojęzyczne - 38 ECTS).  

Na studiach niestacjonarnych realizowany jest ten sam program studiów, natomiast liczba godzin 

realizowanych w kontakcie z nauczycielem akademickim jest mniejsza. Wymagane wskaźniki 

procentowe, charakteryzujące studia niestacjonarne w języku polskim również są spełnione. 

Program studiów polskojęzycznych II stopnia przewiduje kształcenie na czterech 

specjalnościach: Menadżer logistyki produkcji, Menadżer transportu, Menadżer łańcuchów 

dostaw, Logistyka służb mundurowych, natomiast na studiach angielskojęzycznych grupa treści 

specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla dwóch specjalności: Inżynieria 

przemysłowa/Industrial engineering, research oraz Inżynieria przemysłowa/Industrial 

engineering, professional. Wybór specjalności przez studentów studiów II stopnia następuje po 

pierwszym semestrze studiów.  W ramach treści podstawowych i kierunkowych studenci 

realizują szereg przedmiotów takich jak: Informatyka w logistyce, Badania operacyjne, 

Technologie transportowe, Planowanie logistyczne, Zarządzanie kryzysowe, projektowanie 

procesów i systemów logistycznych, Rachunek kosztów działań logistycznych, Ubezpieczenia 

w logistyce itp. Zakres studiów w języku angielskim jest nieco szerszy i bardziej nakierowany 

na aspekty techniczne, stąd w programie studiów znajdują się dodatkowo przedmioty: Principles 

of engineering design, Evaluation of systems performance, Quality of a production cycle itp. Na 

II stopniu realizowanych jest 100 godzin przedmiotu „Język obcy w logistyce”.  

 Z uwagi na to, że studia na II stopniu prowadzone są na dwóch ścieżkach: polskojęzycznej 

(trwającej 3 semestry) i angielskojęzycznej (trwającej 4 semestry) zwrócono uwagę na róznice 

między obydwoma programami studiów. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej 

można stwierdzić, że obydwa programy umożliwiają realizację tych samych zakładanych 

efektów kształcenia. Na obu ścieżkach występują przedmioty powtarzające się i odnoszące do 

obszarów, w których efekty kształcenia zostały określone. Różnice dotyczą:- zakresu języka 

obcego (na ścieżce angielskojęzycznej są obowiązkowe dwa języki obce a na ścieżce 

polskojęzycznej – jeden) 

- praktyki zawodowej w przypadku wybrania przez studenta specjalności Industrial engineering, 

professional 

- nazw przedmiotów kierunkowych 

- przedmiotów specjalnościowych. 

W grupie przedmiotów kierunkowych różnice dotyczą przede wszystkim nazw przedmiotów, 

jednak w zakresie treści można stwierdzić powtarzalność tematyki realizowanej na obu 

ścieżkach, przy czym z uwagi na czas trwania studiów zakres szczegółowości jest większy na 

studiach w języku angielskim. 

Przygotowanie pracy dyplomowej realizowane w ramach przedmiotu: Seminarium 

dyplomowe i praca dyplomowa obejmuje m.in. organizację pisania pracy dyplomowej 

(formułowanie celów, problematyka, metodyka, rezultat) i przygotowuje studentów do myślenia 

problemowego i udziału w dyskusji wokół określonego tematu pracy dyplomowej, analizy i 

interpretacji tekstów zawartych w literaturze źródłowej oraz interpretacji wyników 

przeprowadzonych badań empirycznych a także formułowania i prezentowania własnych myśli 

dotyczących rozwiązywanego problemu. W ostatnim roku akademickim wprowadzono na IV 

semestrze (studia I stopnia) przedmiot przygotowujący do metodyki pisania pracy dyplomowej 

w postaci Proseminarium. W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim praca jaki 

i cały proces dyplomowania realizowane są w języku angielskim. Na studiach II stopnia do 
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pisania pracy magisterskiej przygotowują przedmioty: Proseminarium oraz Seminarium 

magisterskie i praca dyplomowa. 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału studentów i nauczycieli akademickich 

realizowane są w ramach następujących form dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, projekty, 

laboratoria, lektoraty, wychowanie fizyczne oraz seminarium. Formy prowadzenia zajęć 

związane są z organizacją procesu dydaktycznego i gospodarowaniem posiadanych zasobów 

edukacyjnych. Dopuszcza się, aby na podstawie upoważnienia Senatu Uczelni, zajęcia 

wykładowe realizowali praktycy - specjaliści z logistyki. Formy zajęć zostały określone 

prawidłowo, choć zdarzają się przypadki, że wykładowca zamiast laboratorium realizuje zajęcia 

wykładowe. Podczas wizytacji taka praktyka miała miejsce w jednym przypadku. 

W planie studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno licencjackich jak 

inżynierskich, a także magisterskich stacjonarnych,  dominują  przedmioty w wymiarze 60 

godzin, podzielone z reguły na wykłady i zajęcia praktyczne (głównie ćwiczenia). Są nimi 

przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz specjalnościowe (ok. 50%). Następną grupę w planie 

studiów stanowią przedmioty 30 godzinne. Są to przedmioty podstawowe i kierunkowe, w 

których wykłady z reguły są połączone z zajęciami praktycznymi (laboratoriami i projektami). 

W planie studiów występują też przedmioty 46 godzinne i inne. Przykładowo liczba 

zaplanowanych godzin semestralnych na studiach licencjackich jest zbliżona do siebie i wynosi 

kolejno: 320, 332, 444, 286, 276, 152 godzin. Mniejsza liczba godzin w ostatnim semestrze 

wynika z realizacji w tym semestrze praktyki zawodowej. W planie studiów niestacjonarnych 

dominują przedmioty w wymiarze 30 – 18 godzin, podzielone z reguły na wykłady i ćwiczenia.  

Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom, 

którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia. Studenci nie otrzymują punktów ECTS za 

samo uczestniczenie w zajęciach, lecz muszą uzyskać zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny 

określone dla danego przedmiotu, np. egzaminy pisemne, ustne, aktywność na zajęciach, 

zaliczane kolokwia, prace kontrolne, itd. Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom 

występującym w planie studiów.  

Uzyskanie ocen ze wszystkich przedmiotów w określonym roku akademickim jest 

równoznaczne z przypisaniem do indywidualnego konta studenta liczby punktów 

przyporządkowanych danym przedmiotom. W procesie przypisania punktów ECTS do 

poszczególnych przedmiotów brano pod uwagę m.in.: 

 efekty kształcenia dla kierunku Logistyka, 

 wymiar godzinowy danego przedmiotu. 

Sylabusy przedmiotów na kierunku Logistyka nie zawierają szacunków dotyczących 

nakładu pracy niezbędnej do uzyskania zaliczenia z tychże przedmiotów, jednak elementy te 

znajdują się w planach studiów.  

Uczelnia uznaje efekty i okresy kształcenia oraz kwalifikacje uzyskane w innych 

uczelniach. Określa to §27 ust. 5 Regulaminu studiów MWSzLiT we Wrocławiu. Student może 

przenieść się z innej uczelni za zgodą Dziekana właściwego Wydziału wyrażoną w drodze 

decyzji. Decyzja określa warunki przyjęcia studenta: semestr, termin i sposób uzupełnienia 

ewentualnych różnic programowych.  

Kluczowe treści programu kształcenia kierunku Logistyka pozwalają na ukierunkowanie 

rozwoju studenta, dostosowując go do uczestnictwa w otoczeniu gospodarczo-przemysłowym i 

społeczeństwie. Program i plan studiów odpowiada też zapotrzebowaniu rynku pracy odnośnie 

do zawodu logistyka, a w szczególności wybranych zastosowań logistyki. Różnorodność i 

aktualność treści programowych w powiązaniu z zapewnieniem możliwości osiągnięcia przez 

studentów wszystkich efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku Zespół 

Oceniający PKA ocenił pozytywnie.  



24 

Podsumowując ten aspekt oceny, program i plan studiów dla ocenianego kierunku oraz formy 

zajęć, a także czas trwania kształcenia i szacowany nakład pracy studentów, mierzony liczbą 

punktów ECTS, zdaniem ZO PKA umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia oraz uzyskanie kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia – dotyczy to 

zarówno studiów I, jak i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim oraz 

w języku angielskim. Przewidywane efekty kształcenia, ich zakres, powiązanie z przedmiotami 

oraz jasność sformułowania  można ocenić pozytywnie. Jednak, z merytorycznego punktu 

widzenia, wydaje się, że przypisanie kierunkowych efektów kształcenia do dyscypliny 

energetyka czy nawet mechanika stanowi nadmierne rozszerzenie, nie znajdujące 

odzwierciedlenia w nazwach specjalności ani w programie studiów.  

W procesie kształcenia na kierunku Logistyka istnieje możliwość realizacji indywidualnego 

programu studiów, udziału w pracach kół naukowych powołanych zgodnie z zainteresowaniami 

studentów (koło Logistyka), indywidualnego wyboru tematyki prac dyplomowych, skorzystania 

z oferty modułów obieralnych oraz szkoleń i innych zajęć dodatkowych organizowanych przez 

Uczelnię. Potrzeby studentów związane z indywidualizacją kształcenia zapewnia §20 

Regulaminu studiów, w ramach którego studenci mogą otrzymać zgodę na Indywidualną 

Organizację Studiów, a polega to na określeniu przez Dziekana indywidualnego sposobu 

realizacji i rozliczania programu studiów w danym semestrze roku akademickiego.   

Na ocenianym kierunku stosowane są standardowe metody kształcenia (wykłady, w tym z 

wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria, 

warsztaty i projekty), wykorzystywane również w kształtowaniu u studentów kompetencji 

inżynierskich oraz tych, które przygotowują studentów do prowadzenia badań na studiach I 

stopnia oraz zapewniają w pewnym zakresie udział w badaniach na studiach II stopnia. Podczas 

zajęć studenci podzieleni są na grupy. Wykłady prowadzone są dla wszystkich studentów 

ocenianego kierunku, ćwiczenia realizowane są w grupach liczących do 40 osób, lektoraty do 20 

osób. Formy zajęć takie jak laboratoria wymagające nadzoru nauczyciela akademickiego oraz 

laboratoria komputerowe odbywają się  grupach do 25 osób. Studenci realizują seminaria 

dyplomowe w grupach od 6 do 10 osób. Zajęcia seminaryjne, ćwiczeniowe i laboratoryjne są 

umożliwiają aktywizowanie studentów w samodzielnym myśleniu, działaniu, prowadzeniu 

badań i samokształtowaniu niezbędnych kompetencji inżynierskich, społecznych oraz tzw. 

kompetencji miękkich – osobistych i interpersonalnych (np. umiejętność pracy w grupie, 

otwartość na zmiany, zdolność motywowania siebie i innych, samodzielne i kreatywne 

wykonywanie zadań).  

Trafność doboru oraz zróżnicowanie form zajęć dydaktycznych oraz proporcja liczby godzin 

przypisanych poszczególnym formom, a także liczebność grup studenckich w powiązaniu z 

formami zajęć, zakładanymi efektami kształcenia i profilem kształcenia oraz możliwością ich 

osiągnięcia przez studentów nie budzą większych zastrzeżeń. Elastyczność stosowanych metod 

kształcenia w powiązaniu z możliwością ich dostosowania do różnych, indywidualnych potrzeb 

studentów, w tym niepełnosprawnych, oraz wsparcie udzielane studentom ze strony nauczycieli 

akademickich należy ocenić pozytywnie. Osiągnięcie przez studentów efektów kształcenia 

obejmujących przygotowanie do prowadzenia badań naukowych jest możliwe.  

Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA wypowiedzieli się pozytywnie na temat 

realizowanego programu studiów (podczas spotkania nie byli jednak obecni studenci studiów 

niestacjonarnych). Studenci na spotkaniu z ZO PKA potwierdzili, że wymiar godzinowy planu 

studiów umożliwia im efektywne uczenie się. Podczas spotkania z ZO PKA studenci 

poinformowali, że na pierwszych zajęciach prowadzący przedstawia im sylabus, sposób 

zaliczenia przedmiotu, formę prowadzenia i zakładane do osiągnięcia efekty kształcenia. 

Studenci wyrazili pozytywną opinię na temat harmonogramu zajęć, który jest ogłaszany 
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odpowiednio wcześnie. Ponadto zajęcia odbywają się w dogodnych dla studentów terminach, 

bez zbędnych przerw pomiędzy zajęciami. Tak więc, zgodność harmonogramu zajęć 

dydaktycznych na ocenianym kierunku z zasadami higieny procesu nauczania również należy 

ocenić pozytywnie. Opinia studentów na temat programu i planu studiów jest generalnie 

pozytywna – ZO PKA podziela ten pogląd.  

Organizacja zajęć dydaktycznych odbywa się na podstawie zawartych w planach studiów 

założeń programu kształcenia w zakresie: przedmiotów, ich rozmieszczenia w semestrach, 

rygoru zaliczenia, liczby godzin poszczególnych form i metod dydaktycznych wynikających z 

punktów ECTS. Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych planowane są od poniedziałku 

do piątku, a w przypadku studiów niestacjonarnych w soboty i niedziele. Harmonogram zajęć w 

przypadku studiów stacjonarnych uwzględnia stały rozkład zajęć, polegający na cyklicznym 

powtarzaniu zajęć w te same dni. W przypadku zajęć niestacjonarnych, układ zajęć jest 

dostosowany do terminów zjazdów i możliwości  realizacyjnych wykładowców, jednak plan ten 

jest stały dla semestru. Rok akademicki w MWSLiT jest podzielony na dwa semestry, zajęcia w 

każdym semestrze trwają po 15 tygodni. Harmonogram roku akademickiego przewiduje 1 

tydzień przerwy międzysemestralnej. Dzienny wymiar zajęć wynosi od 4-8 godzin (na studiach 

stacjonarnych) oraz 8-16 godz. (na studiach niestacjonarnych). Zajęcia odbywają się w cyklach 

2 godzinnych dla formy stacjonarnej i 3 godzinnej – dla niestacjonarnej. Zajęcia przedzielają 10–

minutowe przerwy. Można powiedzieć ze organizacja roku akademickiego zapewnia dużą 

intensywność zajęć dydaktycznych, zwłaszcza na studiach niestacjonarnych. W kontekście 

pozytywnej opinii studentów oraz w zestawieniu z zasadami higieny pracy wydaje się konieczne 

zrewidowanie 16-godzinnego obciążenia zajęciami studentów studiów niestacjonarnych na rzecz 

bardziej równomiernego rozłożenia zajęć. 

W planowaniu zajęć uwzględnia się zestandaryzowane liczebności grup zajęciowych 

zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Logistyki i Transportu nr 7/2017 w sprawie 

realizacji zajęć przez pracowników Wydziału Logistyki i Transportu w roku akademickim 

2017/2018 z dnia 07.10.2017 r. Dopuszcza się jednak organizowanie zajęć charakterze 

ogólnouczelnianym oraz wybieralnym poza ogólnym schematem planowania, dzięki czemu 

możliwe jest zapewnienie większej różnorodności i dostępności proponowanych zajęć. 

Elastyczność organizacji zajęć dotyczy ponadto form i metod dydaktycznych wspierających 

tradycyjne kształcenie i obejmuje konsultacje oraz pracę na platformie e-learningowej. Uczelnia 

nie prowadzi kształcenia na odległość na platformie e-learningowej, a jej wykorzystanie donosi 

się do wspomagania tradycyjnych form kształcenia i kontaktu ze studentami.  

Program studiów na kierunku logistyka prowadzonym w  WMSliT we Wrocławiu jest 

spójny, zgodny z aktualnym stanem wiedzy oraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Sekwencja wykładanych treści jest prawidłowa, zaś formy zajęć występujące  w planie studiów 

są zgodne z prezentowanymi treściami. Analizowany program studiów jest nakierowany na 

zdobycie przez studentów w znacznej części wiedzy uniwersalnej z zakresu logistyki, zaś 

przedmioty specjalnościowe – różnicujące specjalności, stanowią część wiedzy, w ramach której 

następuje pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Takie podejście, zwłaszcza w 

przypadku profilu ogólnoakademickiego, daje studentowi solidną podbudowę kierunkową i 

możliwość dostosowania się do potrzeb stanowiska pracy. Program spełnia warunki 

kompleksowości, różnorodności i aktualność treści programowych oraz umożliwia osiągnięcia 

przez studentów wszystkich efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów. 

Ważnym elementem programu kształcenia na kierunku Logistyka są praktyki studenckie. 

Szczegółowy program praktyk zawodowych studenta i zasady ich odbywania określa Regulamin 

Praktyk Zawodowych przyjęty Uchwałą Nr 56/2017 Senatu Uczelni z dnia 14 grudnia 2017 r. 

Uwzględniając przypisane praktyce zadania dydaktyczne, jest ona ważnym elementem programu 

kształcenia, z określonym nakładem pracy przekładającym się na liczbę punktów ECTS. W 

planie studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) na potrzeby praktyk 
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przewidziano liczbę 320 godzin – 11 pkt. ECTS. Wymiar praktyki jest identyczny dla obu 

rodzajów studiów – stacjonarnych i niestacjonarnych.  

Na ocenianym kierunku studiów realizowane są praktyki zawodowe na studiach I stopnia, 

które trwają 8 tygodni i obejmują 320 godzin. Regulamin studiów określa bardzo ogólne zasady 

dotyczące praktyk zawodowych, np. to, że na studiach pierwszego stopnia, praktyki zawodowe 

stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu, zaliczenia 

praktyk dokonuje powołany przez Rektora pełnomocnik rektora ds. praktyk na podstawie 

dokumentacji przedstawionej przez studenta a określonych w odrębnym regulaminie praktyk, 

czy wreszcie na poczet praktyki może zostać zaliczona studentowi wykonywana przez niego 

praca, w tym również praca za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w 

programie zawodowym praktyk studenckich. Okres i program odbywania praktyki zawodowej 

określa plan studiów oraz regulamin praktyk. Jego analiza pozwala stwierdzić, że praktyka 

zawodowa pozwala na realizację przypisanych jej zakładanych efektów kształcenia. Dobór 

miejsc praktyk należy ocenić jako właściwy. Wśród praktykodawców wymienić należy: Volvo 

Polska S.A.; PPG Deco Polska; Animex sp. z o. o.; LLC Logis Cargo itp. Są to na ogół duzi 

operatorzy transportowi lub logistyczni, co daje możliwość kontaktu z różnym zakresem 

obowiązków występujących w poszczególnych działach.  

Dotychczasowy regulamin praktyk – obowiązujący dla profilu ogólnoakademickiego 

został zmieniony w 2017 r., co ma bezpośredni związek ze zmianą profilu kształcenia z 

ogólnoakademickiego na praktyczny. Nowy regulamin praktyk – uchwalony w grudniu 2017 r. 

jest znacznie rozbudowany w stosunku do starszej wersji tego dokumentu i przewiduje m.in. 

kontakt telefoniczny z zakładem pracy i studentem oraz wizytacje miejsc praktyk.  Dokument 

ten precyzuje ponadto dokładny program praktyk dla ocenianego kierunku studiów. Uściśleniu 

uległo także sprawozdanie studenta z realizacji praktyki.  

W przypadku studiów drugiego stopnia praktyka dla studiów polskojęzycznych nie była 

realizowana. W odniesieniu jednak do studiów angielskojęzycznych, czterosemestralnych, dla 

specjalności Industrial Engineering, w planie studiów przewidziano realizację praktyk w 

wymiarze 240 godz. – 8 pkt ECTS.    

Celem praktyki jest połączenie wiedzy uzyskiwanej podczas studiów z umiejętnościami 

uzyskiwanymi w praktyce gospodarczej, w tym m.in.: poznanie zasad organizacji i 

mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji; poznanie specyfiki pracy na różnych 

stanowiskach w strukturach logistycznych; przygotowanie studenta do samodzielnego 

wykonania pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania; aktywizacja studentów, przy 

równoczesnym rozwijaniu w nich przedsiębiorczości; oraz kompletowanie materiałów do 

projektu dyplomowego. Koordynatorem praktyk studenckich w Uczelni jest Biuro Karier 

MWSLIT. Do zadań Biura Karier należy aktywne poszukiwanie nowych partnerów chętnych 

przyjąć studentów Uczelni na praktykę zawodową, współpraca z instytucjami, które wyrażą 

gotowość przyjęcia studenta na praktykę lub do których student został skierowany na praktykę 

przez Uczelnię, przedstawianie studentom ofert miejsc praktyk oraz przedstawianie do akceptacji 

Rektora lub upoważnionej przez niego osoby umów i/lub porozumień z podmiotami 

przyjmującymi studentów Uczelni na praktykę. Studenci kierunku Logistyka odbywają praktyki 

zawodowe najczęściej w ważnych dla gospodarki przedsiębiorstwach województwa 

dolnośląskiego firmach, głównie z sektora logistycznego.  

Należy podkreślić, że Uczelnia od kilku lat wdraża program studiów „dualnych” na kierunku 

Logistyka. Program ten został opracowany w porozumieniu z kilkoma dużymi 

przedsiębiorstwami wrocławskimi i w praktyce był badaniem możliwości Uczelni w realizacji 

praktyk o większym wymiarze i elastycznym planie studiów. Funkcjonowanie tego programu 

było oparte o „Regulamin kształcenia w systemie dualnym w Międzynarodowej Wyższej Szkole 

Logistyki i Transportu we Wrocławiu”. Projekt studiów dualnych przeznaczony jest dla 

studentów studiów I stopnia, stacjonarnych inżynierskich oraz licencjackich. Studenci po 
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zakończeniu drugiego semestru (od trzeciego do siódmego łącznie) uczestniczą w zajęciach na 

Uczelni oraz w stażu w firmie partnerskiej. Studenci przez trzy dni biorą udział w zajęciach 

dydaktycznych na Uczelni, a przez dwa kolejne w pracy w przedsiębiorstwie związanym z 

logistyką. Wymiar stażu wynosi nie mniej niż 960 godzin w przypadku studiów licencjackich 

oraz 1200 godzin dla studiów inżynierskich. Program studiów dualnych realizuje te same efekty 

kształcenia co program tradycyjny, przy czym znacznie większy nacisk położony został na 

realizację praktyk (staży), co znajduje odzwierciedlenie w wymiarze godzinowym. Jest to 

przykład efektywnego przygotowania do realizacji profilu praktycznego na ocenianym kierunku 

studiów, a także przykład dobrej współpracy z otoczeniem gospodarczym. Studenci kierunku 

Logistyki mogli przystąpić do programu, który umożliwia zdobycie o wiele większego 

doświadczenia niż to wynika z tradycyjnej praktyki ujętej w planie studiów. Zdobyte 

doświadczenia Uczelnia zamierza wykorzystać na profilu praktycznym przystępując do projektu 

organizowanego przez MNISZW na realizację studiów dualnych.  

Podsumowując, trafność doboru miejsc praktyk, ich wymiaru i terminu realizacji w 

powiązaniu z zakładanymi efektami kształcenia oraz możliwością ich osiągnięcia przez 

studentów oraz zgodność liczby miejsc odbywania praktyk z liczbą studentów ocenianego 

kierunku, ZO PKA ocenia jednoznacznie pozytywnie.  
 

2.2.  

Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów kształcenia realizowana jest zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w dokumencie „System weryfikacji efektów kształcenia w 

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu”, określonym Uchwałą 

nr 39/2017 Senatu MWSLiT z dnia 14.09.2017 r. Analiza kluczowych kompetencji absolwenta 

przeprowadzona dla kierunku Logistyka na Wydziale Logistyki i Transportu MWSzLiT we 

Wrocławiu wskazuje na podporządkowanie efektów kształcenia potrzebom rynku pracy oraz na 

umożliwienie studentom kontynuacji nauki na wyższych poziomach studiów. 

System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia funkcjonujący na opiniowanym 

kierunku zapewnia w sposób właściwy monitorowanie postępów w uczeniu się oraz rzetelną i 

wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. 

Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów kształcenia obejmuje wszystkie kategorie 

efektów, nauczyciel prowadzący przedmiot określa sposoby weryfikacji efektów kształcenia w 

sylabusie. Sposób oceniania prac zaliczeniowych, egzaminów i innych form weryfikowania 

osiągniętych efektów kształcenia uzależniony jest od specyfiki przedmiotu i musi być zgodny z 

wpisem w sylabusie. Studenci są informowani o kryteriach i metodach oceny na pierwszych 

zajęciach z danego przedmiotu i uzyskują informację zwrotną o wynikach sprawdzenia i oceny 

osiągniętych efektów kształcenia (uzyskanych ocenach ze sprawdzianów, kolokwiów, 

egzaminów i projektów). 

Jednostka posiada uchwałę Senatu dotyczącą systemu weryfikacji efektów kształcenia. 

Sposobami weryfikacji wiedzy są: ocena pracy i aktywności na zajęciach, zaliczenie referatów, 

prac kontrolnych, sprawozdań, projektów, kolokwium pisemne (zadania obliczeniowe, zadania 

otwarte, testy zamknięte), egzamin pisemny i egzamin ustny. W sylabusie każdego przedmiotu 

zawarte są informacje o metodach sprawdzania i oceny efektów kształcenia, najczęściej w formie 

wymagań i sposoby zaliczenia zajęć – są to pola Metody oceny i Warunki zaliczenia przedmiotu. 

Informacje dotyczące tej kwestii zawarte w sylabusach są zróżnicowane – często opis sposobu 

zaliczenia zajęć jest wyczerpujący, zdarzają się jednak przedmioty, w których studenci mogą 

znaleźć tylko lakoniczną informację: „Zaliczenie na prawach egzaminu” lub „Wykład - egzamin. 

Ćwiczenia na podstawie kolokwiów cząstkowych i ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć”. 

Stosowane są metody sprawdzania i oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, takie 

jak: egzaminy, prace etapowe, tj. kolokwia, sprawdziany i projekty, oraz dzienniki praktyk i 
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prace dyplomowe – są to standardowe metody zorientowane na studenta. Jednostka dba o to, by 

zaliczenia i egzaminy były sprawdzianem faktycznej wiedzy i umiejętności. Różnorodne metody 

sprawdzania i oceny zdobywanych efektów kształcenia, takie jak wymienione powyżej 

wspomagają studentów w procesie uczenia się oraz pozwalają na skuteczne sprawdzanie i ocenę 

stopnia osiągnięcia efektów kształcenia – system oceniania jest zrozumiały i porównywalny dla 

wszystkich studentów. Zespół Oceniający PKA stwierdza, że bezstronność, rzetelność oraz 

przejrzystość procesu sprawdzania i oceny efektów kształcenia oraz wiarygodność i 

porównywalność wyników oceny nie budzą zastrzeżeń. To samo dotyczy warunków równego 

traktowania studentów w procesie sprawdzania i oceniania efektów kształcenia oraz ich 

dostosowywania do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Zastrzeżenia ZO PKA wzbudziły 

natomiast przypadki przydzielania recenzji prac dyplomowych osobom ze stopniem doktora ( a 

w jednym przypadku nawet magistra), podczas gdy promotorem również był doktor. Na studiach 

o profilu ogólnoakademickim oceniane jest przygotowanie studenta do pracy naukowej, stąd z 

takich praktyk należy całkowicie zrezygnować. 

Oceny osiągnięcia efektów kształcenia dokonują prowadzący dany moduł kształcenia, 

tak więc, trafność doboru nauczycieli akademickich dokonujących oceny osiągnięcia efektów 

kształcenia do celu, przedmiotu i zakresu oceny nie budzi zastrzeżeń, poza opisanym 

przypadkiem recenzowania prac dyplomowych. Studenci są informowani z wyprzedzeniem o 

harmonogramie sesji egzaminacyjnej i mogą z prowadzącym ustalić dogodny dla nich termin 

zaliczenia. Nauczyciel akademicki po zakończeniu sesji wprowadza wyniki do Wirtualnego 

Dziekanatu, w terminie do 5 dni od egzaminu. Studenci mają możliwość wglądu w oceniane 

prace. Prowadzący przesyłając wyniki weryfikacji wiedzy wyznacza termin wglądu w prace. 

Studenci ocenianego kierunku mogą obejrzeć prace również podczas konsultacji nauczyciela 

akademickiego oraz po wcześniejszym umówieniu się. Podczas spotkania z ZO PKA studenci 

potwierdzili, że są oceniani sprawiedliwie.  

Wsparcie udzielane studentom w procesie uczenia się ze strony nauczycieli akademickich 

w formie omawiania wyników kolokwiów i egzaminów oraz konsultacje można uznać za 

wystarczający mechanizm motywujący studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania i 

uczenia się. Powyższe uwagi dotyczą zarówno metod weryfikacji i oceny uzyskanych efektów 

kształcenia w zakresie kompetencji inżynierskich, a także umiejętności związanych z 

przygotowaniem do prowadzenia badań na studiach I stopnia oraz udziału w badaniach na 

studiach II stopnia.  

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się m.in. z wykorzystaniem prac 

zaliczeniowych, egzaminacyjnych, prezentacji, projektów oraz prac dyplomowych. ZO PKA 

przeanalizował przykładowe prace przejściowe i końcowe, co doprowadziło do wniosku, że 

zarówno prace projektowe lub prezentacje projektów, jak i prace dyplomowe mają na ogół 

charakter opisowy i nie wymagają od studenta wkładu własnego. Zespół Oceniający PKA 

dokonał oceny skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia na podstawie analizy 

kilkunastu wybranych prace etapowych i egzaminacyjnych. Szczegółowe oceny zawarte są w 

załączniku 3 niniejszego Raportu. Oceniane prace etapowe posiadają zróżnicowaną formę, 

dotyczą różnych lat studiów, różnych przedmiotów, są rezultatem pracy indywidualnej lub 

zespołowej. Konkluzja z tej analizy jest następująca: zadania i pytania pojawiające się na 

egzaminach i pracach etapowych pozwalały na weryfikację i ocenę uzyskanych efektów 

kształcenia – dotyczy to zarówno weryfikacji wiedzy, jak i umiejętności. Zakres tych prac 

umożliwiał sprawdzenie i ocenę kierunkowych efektów kształcenia przypisanych do 

analizowanych przedmiotów – stosowane metody pozwalają na sprawdzenie, czy założone 

efekty kształcenia zostały osiągnięte. Dokumentacja związana ze sprawdzaniem i oceną prac 

studenckich, zatem również z oceną osiągniętych efektów kształcenia jest w większości 

przypadków prowadzona dobrze i wskazuje, z pewnymi wyjątkami na właściwe praktyki w tym 



29 

zakresie. Zajęcia z języków obcych (zwłaszcza z j. angielskiego) prowadzone są na bardzo 

dobrym poziomie, uwzględniają terminologię fachową i zapewniają osiągnięcie zakładanych 

efektów i poziomu znajomości. 

Zakres i poziom efektów kształcenia uzyskanych przez studentów jest finalnie 

weryfikowany poprzez egzamin dyplomowy i obronę pracy dyplomowej. Proces dyplomowania 

jest realizowany w oparciu o Regulamin studiów MWSLIT i dokument pt. „Regulamin 

dyplomowania. Przygotowanie, składanie i kontrola prac dyplomowych oraz przebieg egzaminu 

dyplomowego”. Dokument ten ustala szczegółowe wymagania dotyczące opieki promotorskiej 

nad pracami dyplomowymi. Proces dyplomowania przeprowadza się dwuetapowo. Pierwszym 

elementem tego procesu jest „Proseminarium”, gdzie student otrzymuje podstawową wiedzę w 

zakresie dyplomowania. W kolejnym semestrze student realizuje seminarium dyplomowe – rolą 

wykładowcy prowadzącego seminarium jest ocena osiągnięcia przez dyplomanta wiedzy, 

umiejętności i kompetencji związanych z przygotowaniem pracy oraz opracowanie metodologii 

i opracowanie narzędzi badawczych. Zaliczenie na ocenę seminarium dyplomowego jest kolejną 

częścią pierwszego etapu weryfikacji efektów kształcenia procesu dyplomowania. Drugi etap to 

egzamin dyplomowy – rozpoczyna się on od oceny antyplagiatowej. Jeśli ocena antyplagiatowa 

wskazała możliwość wystąpienia nadmiernych zapożyczeń, promotor ustosunkowuje się do 

informacji zawartych w raporcie podobieństwa wnioskując o dopuszczenie pracy do dalszego 

postępowania dyplomowego, skierowanie pracy do ponownego zredagowania lub jej odrzucenie. 

Zdanie egzaminu dyplomowego kończy proces dyplomowania – weryfikacji efektów kształcenia 

dla tego etapu dokonuje komisja egzaminu dyplomowego. 

Zespół Oceniający PKA ocenił też wybrane prace dyplomowe. Oceny te zostały zawarte 

w załączniku 3 niniejszego Raportu. Uwzględniono przy tym prace, które powstały na różnych 

formach studiów, które powstały pod opieką różnych opiekunów, które zostały ocenione przez 

różnych recenzentów, oraz które uzyskały różne oceny. Niektóre z tych ocen były zdaniem 

zespołu oceniającego zawyżone. Poza tym prace dyplomowe były interesujące, na ogół związane 

ze specjalnościami studentów (dotyczy to studiów II stopnia). Stwierdzono też w większości 

przypadków trafność doboru tematyki prac dyplomowych, zgodność z efektami kształcenia dla 

ocenianego kierunku studiów, zgodność treści i struktury pracy z tematem, poprawność 

stosowanych metod, poprawność terminologiczną oraz językowo-stylistyczną. Dobór 

piśmiennictwa wykorzystanego w pracy był, z pewnymi wyjątkami na ogół właściwy. Zdarzały 

się niestety prace, które spełniały wymagania właściwe dla ocenianego kierunku, jak również 

wymagania dotyczące prac inżynierskich w minimalnym zakresie lub tylko częściowo spełniały 

wymagania stawiane projektom inżynierskim kończącym studia I stopnia. W szczególności, 

prace te nie zawierały elementów typowego projektu inżynierskiego, wymagającego 

samodzielnego rozwiązania przez autora postawionego zadania. Generalnie natomiast, prace 

dyplomowe spełniały wymagania właściwe zarówno dla prac inżynierskich, jak i magisterskich 

– oceniane prace dyplomowe wskazują na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w 

zakresie kompetencji inżynierskich i przygotowania do prowadzenia badań, a w przypadku prac 

dyplomowych magisterskich w pewnym zakresie do prowadzenia badań. Ponadto, nie widać 

różnicy między pracą licencjacką a pracą magisterską ani w zakresie tematyki ani też w zakresie 

poziomu i sposobu opracowania. Istotnym pozytywnym wyróżnikiem są jedynie prace napisane 

w języku angielskim, których zakres tematyczny i poziom jest dobry.  

Jeśli chodzi o zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych związanych z 

sprawdzaniem i oceną efektów kształcenia oraz sposoby zapobiegania i reagowania na 

zachowania nieetyczne i niezgodne z prawem (ściąganie na egzaminie, plagiaryzm), to 

mechanizmy funkcjonujące w tym zakresie nie są zbyt rozbudowane. Dotychczas nie 

odnotowano przejawów niesamodzielnego pisania prac czy raportów. Wdrożone metody 
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zapobiegawcze skutecznie przeciwdziałają nieuczciwemu zachowaniu. Można powyższe 

rozwiązania uznać za wystarczające.  

Studenci studiów pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich mają obowiązek 

odbycia  320 godzin praktyk, studenci studiów drugiego stopnia w języku polskim nie mają 

obowiązkowej praktyki. Podstawę do odbycia praktyki zawodowej stanowi Regulamin praktyki 

zawodowej oraz stanowiący do niego załącznik Program Praktyk. W celu sprawowania nadzoru 

nad organizacją i przebiegiem praktyk Rektor Uczelni powołuje spośród nauczycieli 

akademickich Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich. Osoba ta jest odpowiedzialna za realizację 

praktyki zgodnie z jej celami, ustalonym programem oraz zakładanymi efektami kształcenia. 

Obowiązująca dotychczas procedura zaliczania praktyk zawodowych przewiduje złożenie przez 

studenta sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej, potwierdzonego przez pracodawcę. 

Sprawozdanie to następnie jest weryfikowane przez opiekuna praktyki. 

Student podczas praktyk ma obowiązek prowadzenia dziennika praktyk, który jest 

sprawdzany na bieżąco przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy oraz po ich zakończeniu przez 

Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich. Zaliczenie praktyki następuje na podstawie 

dokumentacji dostarczonej przez studenta do Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich, który po 

jej sprawdzeniu dokonuje zaliczenia. Dokumentacje ta stanowią dziennik praktyk zawodowych 

oraz sprawozdanie z praktyk. Przedstawiona dokumentacja powinna udokumentować osiągnięte 

efekty kształcenia. Zaliczenie praktyki jest potwierdzeniem osiągnięcia efektów kształcenia 

przewidzianych dla praktyki. Analizowana dokumentacja dotycząca przebiegu i zaliczania 

praktyk jest prowadzona prawidłowo. W analizowanych dokumentach dokonywano: 

precyzyjnego określenia miejsca i terminu odbywania praktyk, charakterystykę przedsiębiorstwa 

/ instytucji, w której praktykę student odbywał, zakresy wykonywanych przez praktykanta zajęć 

w poszczególnych tygodniach, wnioski dotyczące odbytych praktyk, zatwierdzenie 

sprawozdania, a także ocenę końcową praktyk. Praktyki mogą zostać zaliczone, szczególnie w 

przypadku studiów niestacjonarnych, na podstawie wyników pracy zawodowej, jeżeli 

wykonywana praca pozwala na uzyskanie zakładanych dla praktyki studenckiej efektów 

kształcenia. 

W rozmowie ZO PKA z pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych zostały 

wyartykułowane najważniejsze problemy wynikające z praktyk zawodowych. Należą do nich: 

praktyki studentów - obcokrajowców, zwłaszcza pochodzących z Ukrainy i Białorusi w miejscu 

zamieszkania, które trudno zweryfikować,  dopasowanie zadań na stanowisku pracy do programu 

praktyk zawodowych dla studentów studiujących w formie niestacjonarnej i jednocześnie 

pracujących oraz praktyki studentów studiujących w języku angielskim i nieznających języka 

polskiego. O ile dwa pierwsze problemy są rozwiązywane na zasadzie wiarygodności studenta i 

zatrudniającego go pracodawcy (lub praktykodawcy), o tyle praktyki dla osób studiujących w 

języku angielskim są zorganizowane dość dobrze. Wynika to z niewielkiej liczby takich 

studentów, dla których udaje się zindywidualizować program praktyk. Dobrą praktyką jest 

wykorzystanie wzorców francuskich na II stopniu studiów. Należy zauważyć, ze jest to wymóg 

uczelni francuskiej, z którą realizowany jest program podwójnego dyplomowania.  Studenci 

kierunku logistyka, studiujący w ramach tego programu, wyjeżdżają na praktyki do firm na 8 

tygodni i realizują praktykę pod opieką francuskich opiekunów z University of Lorraine. Praktyki 

są wówczas potwierdzone przez obszerne sprawozdania (nazwane LOGBOOK INTERNSHIP), 

składające się z kart tygodniowych i pisemnej opinii opiekuna praktyki. Weryfikację tych 

praktyk należy uznać za właściwą.  

Zgodność czynności opisanych w dziennikach praktyk z koncepcją kształcenia, efektami 

kształcenia a także profilem kształcenia oraz dyscypliną Logistyka, do której odnoszą się efekty 

kształcenia określone dla ocenianego kierunku, ZO PKA ocenia pozytywnie. 

Studenci uczestniczą w prowadzeniu badań w ograniczonym zakresie, a swoje 

osiągnięcia publikują w ramach konferencji studenckich, np. studenci opiniowanego kierunku 
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uczestniczyli w 2016 r. w konferencji Modern Warehouse w Warszawie, na której przedstawili 

pracę „Rola polskiego przemysłu meblarskiego w łańcuchu dostaw”, a w 2017 r. członkowie 

Koła Naukowego Logistyki wzięli udział w seminarium na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie 

zaprezentowali pracę „Terminal kontenerowy DCT Deepwater Container”. Jednostka nie 

przedstawiła danych na temat innych form udziału studentów w badaniach naukowych, np. 

publikacji ze studentami; również działalność Koła Naukowego „Logistyka” oprócz przypadku 

wyszczególnionego powyżej nie skutkuje takimi wynikami. Warto tu jednak wspomnieć o 

corocznym udziale studentów w konkursie organizowanym przez General Motors, w Detroit.  

Studenci MWSzLiT już trzykrotnie byli uczestnikami tego konkursu. Podczas edycji konkursu 

w 2015 roku studenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu 

zakwalifikowali się do finałów i zdobyli wysokie IV miejsce. W konkursie wzięło wtedy udział 

25 uczelni, w tym tylko trzy spoza USA – z Polski, Meksyku i Chin. 
 

2.3.  

Warunki i tryb rekrutacji określa Senat Uczelni. Warunki przyjęcia kandydatów na studia 

pierwszego i drugiego stopnia kierunku Logistyka są corocznie określane uchwałą Senatu 

MWSzLiT – na rok 2017/18 odpowiednio uchwałą nr 14/2016 z dnia 30 maja 2016 roku i 

uchwałą nr 17/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Senat uchwalił warunki przyjęcia i tryb rekrutacji 

kandydatów oraz formy studiów na pierwszy rok studiów I i II stopnia kierunku Logistyka w 

MWSzLiT we Wrocławiu, zgodnie z wymaganiem art. 169 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym.  Informacje o zasadach rekrutacji są zamieszczane na bieżąco na stronie Uczelni. Na 

spotkaniu z ZO PKA studenci ocenianego kierunku wskazali, że źródłem informacji o 

prowadzonym naborze byli ich znajomi studiujący już w jednostce oraz strona internetowa 

Uczelni. 

Kryteria kwalifikacji kandydatów na studia są jasne i zrozumiałe. Jednostka prowadzi 

rekrutację na studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kandydat ubiegający 

się o przyjęcie na studia wszelkie informacje uzyska na stronie internetowej jednostki w zakładce 

rekrutacja i w dziekanacie jednostki. Aplikacja na studia odbywa się na dwa sposoby, kandydat 

może wypełnić wniosek elektronicznie lub stacjonarnie w siedzibie jednostki. 

O przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Logistyka może ubiegać się osoba posiadająca 

świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach 

wyższych, a także spełniający wymagania określone w Uchwale Senatu dotyczącej warunków i 

trybu rekrutacji. Uczelnia w pierwszej kolejności przyjmuje wszystkich kandydatów, którzy 

zdali maturę międzynarodową lub uzyskali na maturze, według programu rozszerzonego, wynik 

minimum 50% z co najmniej jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, 

język obcy i język polski. Pozostali kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc na 

podstawie kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu określonego przez Senat MWSzLiT. 

Takie zasady nie pozwalają na spełnienie wymogów stawianych przez Uczelnię i w 

konsekwencji na właściwy dobór kandydatów. Rekrutację na studia przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dziekana, której przewodniczy nauczyciel akademicki ze stopniem 

naukowym co najmniej doktora.  

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Logistyka mogą ubiegać się absolwenci 

studiów I stopnia posiadający niezbędne kwalifikacje i kompetencje, a także spełniający 

wymagania określone w Uchwale Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji. Uczelnia w 

pierwszej kolejności przyjmuje wszystkich kandydatów, którzy skończyli studia I stopnia na 

kierunku logistyka lub innych kierunkach pokrewnych. Pozostali kandydaci są przyjmowani w 

miarę wolnych miejsc na podstawie kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu określonego 

przez Senat MWSLiT. Preferowane są kierunki studiów, których absolwenci mają kwalifikacje 

niezbędne do studiowania na kierunku Logistyka. Kandydaci przyjęci na pierwszy i drugi 

stopnień studiów mają obowiązek uiszczenia czesnego. Takie zasady nie zapewniają równych 
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szans kandydatom orasz nie zapewniają właściwego doboru kandydatów, gdyż w przypadku 

posiadania wolnych miejsc uczelnia może przyjąć dowolnego kandydata. Uczelnia powinna 

określić z góry, jakie kompetencje wstępne powinni posiadać kandydaci i do wszystkich 

stosować te same kryteria, a nie „dopełniać” limit dowolny mi kandydatami w sytuacji, gdy nie 

zostanie on wypełniony osobami, które ukończyły studia na kierunku logistyka na I stopniu. 

Ponadto studia II stopnia prowadzone w języku polskim trwają tylko 3 semestry, zatem osoby 

posiadające tytuł zawodowy licencjata (180 ECTS) nie mogą po ukończeniu tych studiów 

zakumulować 300 punktów ECTS (zabraknie im 30 ECTS), które są potrzebne do uzyskania 

tytułu zawodowego magistra. Tylko osoby, które podjęły studia posiadając tytuł zawodowy 

inżyniera zakumulują właściwą liczbę ECTS potrzebna do uzyskania tytułu zawodowego 

magistra. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter jawny. Wszyscy kandydaci muszą przejść 

taką samą procedurę rekrutacji, polegającą na złożeniu kompletu dokumentów, co gwarantuje 

przestrzeganie zasad równości. Wszystkie dokumenty, wymagania oraz terminy rekrutacji są 

powszechnie dostępne na stronie internetowej uczelni oraz w dziekanacie. Zdaniem ZO PKA, 

jak również studentów opiniowanego kierunku wszystkie procedury dotyczące procesu 

rekrutacyjnego na studia są zrozumiałe. Informacje o wymaganiach stawianych kandydatom na 

studia na ocenianym kierunku i kryteriach uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

nie są niestety dostępne na stronie internetowej Uczelni – informacje tam zamieszczone mają 

charakter bardzo ogólny.   

Zasady, warunki i tryb walidacji efektów kształcenia uzyskanych poza szkolnictwem 

wyższym określają przepisy MWSzLiT określone w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia 

się zdobytych poza edukacją formalną, przyjęty uchwałą nr 38/2017 Senatu Międzynarodowej 

Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu z dnia 14 września 2017 roku. Efekty 

uczenia się mogą zostać potwierdzone: osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 

pięć lat doświadczenia zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia; 

osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata 

doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia, w przypadku ubiegania się o 

przyjęcie na studia drugiego stopnia, itp. Wykaz przedmiotów  objętych procedurą potwierdzania 

efektów uczenia się jest zgodny z programem kształcenia i planem studiów przyjętym przez 

Senat na dany rok akademicki. 

Uznawalność efektów kształcenia dotyczy nie więcej niż 50% punktów ECTS 

przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 

przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania 

efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia. Wydział Logistyki i Transportu posiada stosowne uprawnienia do 

potwierdzania efektów uczenia się. Należy jednak stwierdzić, że z tej formy potwierdzania 

osiągniętych efektów uczenia się dotychczas żaden student nie skorzystał. 

Na podstawie powyższych danych uzyskanych z raportu samooceny Uczelni oraz na 

podstawie stwierdzonych faktów w trakcie wizytacji Uczelni można uznać, że: 

 w procesie weryfikacji uwzględniane są efekty kształcenia, które mają osiągnąć studenci, 

 ustalone, znane oraz czytelne są zasady zaliczania kolejnych etapów studiów, w tym 

dyplomowania, 

 stosowane są formalnie przyjęte w odpowiedniej Uchwale Senatu MWSzLiT oraz spójne 

i przejrzyste zasady rekrutacji kandydatów, 

 zasady i procedury rekrutacji oraz kryteria uwzględniane w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, zapewniają równe szanse kandydatom w podjęciu kształcenia na 

ocenianym kierunku – są one bezstronne, 
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 zasady dyplomowania są powiązane z efektami kształcenia zakładanymi dla ocenianego 

kierunku, 

 istnieje możliwość identyfikacji efektów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w 

szkolnictwie wyższym oraz ich adekwatności do efektów kształcenia zakładanych dla 

ocenianego kierunku studiów i kwalifikacji uzyskiwanych w wyniku jego ukończenia, 

 to samo dotyczy zasad potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem 

studiów. 

 można przyjąć, że działania mające na celu określanie kryteriów i procedur uznawania 

efektów i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, 

oraz zasad dyplomowania, podejmowanych na podstawie wyników monitorowania i 

oceny pracy studentów są skuteczne.  

 

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Struktura programu studiów na kierunku logistyka jest prawidłowa i zapewnia realizację 

zakładanych efektów kształcenia na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich i 

magisterskich prowadzonych w języku polskim oraz w języku angielskim. Program i plan 

studiów dla kierunku Logistyka oraz formy i organizacja zajęć, a także czas trwania kształcenia 

umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. W szczególności, studia I 

stopnia na studiach stacjonarnych inżynierskich trwają 7 semestrów (210 punktów ECTS), a 

studia II stopnia – 3 semestry (90 ECTS). Studia I stopniu realizowane są z podziałem na 2 

specjalności: Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego i Systemy informacyjne w 

łańcuchu dostaw. Wybór specjalności przez studentów następuje po czwartym semestrze 

studiów. Łączna liczba 2140 godzin na studiach inżynierskich I stopnia dla specjalności 

Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego oraz 2128 – dla specjalności Systemy 

informacyjne w łańcuchu dostaw stanowi minimum gwarantujące możliwość osiągnięcia 

efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów, a także realizacji treści 

kształcenia przy poniesieniu przez studentów nakładu pracy mierzonego liczbą punktów ECTS 

przyporządkowanych do programu studiów na ocenianym kierunku oraz do poszczególnych 

przedmiotów.  

Programy i plany studiów dla ocenianego kierunku oraz formy zajęć, a także czas trwania 

kształcenia i szacowany nakład pracy studentów, mierzony liczbą punktów ECTS, umożliwiają 

studentom uzyskanie kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia – dotyczy to 

zarówno studiów I, jak i II stopnia. Moduły przedmiotowe zostały wyodrębnione prawidłowo, 

sylabusy przedmiotów zawierają niezbędne informacje. Program spełnia warunki 

kompleksowości, różnorodności i aktualności treści programowych oraz umożliwia osiągnięcia 

przez studentów wszystkich efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów. 

Organizacja zajęć (sekwencja przedmiotów) w planie studiów nie budzi zastrzeżeń. Prawidłowo 

określono wymiar godzinowy poszczególnych przedmiotów. Kluczowe treści programu 

kształcenia kierunku Logistyka pozwalają na ukierunkowanie rozwoju studenta, dostosowując 

go do uczestnictwa w otoczeniu gospodarczo-przemysłowym i społeczeństwie. Temu 

podporządkowane są moduły kształcenia oraz badania naukowe. Program i plan studiów 

odpowiada też zapotrzebowaniu rynku pracy odnośnie zawodu logistyka. Różnorodność i 

aktualność treści programowych w powiązaniu z zapewnieniem możliwości osiągnięcia przez 

studentów wszystkich efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku Zespół 

Oceniający PKA ocenił pozytywnie.  

Weryfikacja efektów kształcenia przebiega na ogół prawidłowo, choć słabym punktem 

kształcenia jest element wkładu własnego studenta w pracach projektowych oraz w pracach 

dyplomowych. Zajęcia związane z dyplomowaniem związane są bezpośrednio z wymogiem 

przygotowania studentów do badań naukowych i spełniają go w stopniu minimalnym.  
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Praktyka zawodowa na I stopniu studiów stanowi niezbędny element programu studiów, 

przy czym weryfikacja jej efektów wymaga większego zaangażowania. System realizacji oraz 

potwierdzania efektów kształcenia dla praktyk zawodowych stanowi mocną stronę jednostki 

odpowiedzialnej za opiniowany kierunek Logistyka. Miejsca praktyk są prawidłowo dobrane, 

zakładany wymiar praktyki jest zgodny z aktualnym stanem prawnym.  

Zajęcia z języków obcych (zwłaszcza z j. angielskiego) prowadzone są  w szerokim 

zakresie i realizowane na wysokim poziomie, uwzględniają terminologię fachową i zapewniają 

osiągniecie zakładanych efektów i poziomu znajomości. Zachowana jest spójność treści 

kształcenia w tym przewidzianych dla języka obcego i programu praktyk zawodowych z 

zakładanymi efektami kształcenia kierunku Logistyka. Zachowana jest zgodność treści 

programowych z zakresem kierunku Logistyka, z aktualnym stanem wiedzy i w pewnym 

ograniczonym zakresie z badaniami prowadzonymi na Wydziale w zakresie dyscypliny logistyka 

i jej zastosowań, do której odnoszą się efekty kształcenia oraz z potrzebami rynku pracy. 

Jednakże występujące w programie kształcenia moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w 

Jednostce badaniami naukowymi, nie spełniają warunku przypisania im punktów ECTS w 

wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS – stanowi to słabą stronę Jednostki.  

Stosowane są kompleksowe i różnorodne metody kształcenia stwarzając możliwość 

osiągnięcia wszystkich zakładanych przedmiotowych i kierunkowych efektów kształcenia. Na 

wizytowanym kierunku funkcjonują metody kształcenia dostosowane do potrzeb studentów oraz 

metody weryfikacji zdobywanych efektów kształcenia, które motywują do samodzielnego 

uczenia się. Uczelnia nie prowadzi zajęć na odległość, jednak wykorzystuje platformę e-

learnigową do zwiększenia elastyczności kontaktów ze studentami.  

Opis zakresu materiału w ramach przedmiotu, forma oraz warunki zaliczenia są zawarte 

w sylabusach przedmiotów, które są przedstawiane przez nauczycieli akademickich na 

pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. W ocenie ZO PKA metody kształcenia oraz 

weryfikacja zakładanych do osiągnięcia efektów kształcenia są właściwe i zorientowane na 

studenta. Studentom ocenianego kierunku przedstawiany jest sylabus określający zakładane do 

osiągnięcia efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji. Studenci otrzymują wsparcie od 

promotorów w zakresie przygotowania prac dyplomowych. 

Procedury dotyczące procesu rekrutacyjnego na studia są zrozumiałe i nie powodują 

utrudnień. Zasady rekrutacji na studia na I i II stopniu są spójne i przejrzyste oraz jednakowe dla 

wszystkich potencjalnych kandydatów spełniających wymagania wstępne. Ogólne informacje na 

ten temat upowszechnione są na stronie internetowej Jednostki. Proces rekrutacji jest 

sprawiedliwy, zapewnia równe szanse w podjęciu kształcenia i nie budzi zastrzeżeń z punktu 

widzenia kandydatów. 
 

Dobre praktyki 

Praktyka zawodowa na studiach II stopnia prowadzonych w języku angielskim jest 

monitorowana według wzorów francuskich i wymaga cotygodniowej relacji z przebiegu 

praktyki. Wzory te stanowią dobrą praktykę, którą można zaimplementować na wszystkich 

poziomach studiów.  

 

Zalecenia 

 Należy wdrożyć mechanizm nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem wyników prac 

egzaminacyjnych. 

 Należy zapewnić, by problematyka prac dyplomowych na studiach I stopnia prowadzących 

do tytułu zawodowego inżyniera umożliwiała weryfikację osiągnięcia przez studentów 

efektów kształcenia w zakresie kompetencji inżynierskich. W szczególności, prace 
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inżynierskie muszą zawierać elementy typowego projektu inżynierskiego, wymagającego 

samodzielnego rozwiązania przez autora postawionego zadania. 

 Należy opracować wymagania jakie powinny spełniać prace magisterskie, zwłaszcza 

zakresie odróżnienia ich od prac licencjackich. 

 Należy doprecyzować kryteria przyjęcia kandydatów na studia I i II stopnia tak aby 

zapewnić właściwą selekcję kandydatów oraz równe szanse na starcie. Zaleca się 

uzupełnienie informacji o wymaganiach stawianych kandydatom na studia na ocenianym 

kierunku i kryteriach uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym stronie 

internetowej Uczelni.   

 Należy zrewidować 16-godzinne obciążenie zajęciami studentów studiów niestacjonarnych 

na rzecz bardziej równomiernego rozłożenia zajęć. 

 

 

Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

3.1. Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu kształcenia 

3.2. Publiczny dostęp do informacji 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 3 

3.1. 

Polityka jakości realizowana na Wydziale Logistyki i Transportu jest częścią misji i Strategii 

rozwoju Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, którą 

przyjęto do realizacji na lata 2017-2021 na mocy  Uchwały Senatu Nr 36/2017 z dnia 14.09.2017 

r. Realizację polityki jakości wspiera wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który 

wdrożono w 2007 roku. Aktualnym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni jest Uchwała Senatu Nr 

40/2017 z dn. 14.09.2017 r.  

 Wizytowana jednostka określiła i stosuje w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia zasady projektowania i zatwierdzania programów kształcenia, które aktualnie 

reguluje Uchwała Senatu Nr 57/2017 z dn. 14.12.2017 r. w sprawie wytycznych dla Dziekana do 

opracowania programów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów realizowanych w 

Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.  

 Program i efekty kształcenia realizowane na kierunku logistyka zostały opracowane w 

oparciu o KRK, przyjęte i zatwierdzone przez Senat Uczelni w 2013 roku. Z kolei w 2017 roku 

efekty kształcenia zostały dostosowane do wymagań Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

 Z końcem 2017 roku zakończono prace nad przeprofilowaniem kierunku, stąd na mocy 

Uchwały Senatu Nr 61/2017 z dn. 29.12.2017 r. zatwierdzono efekty kształcenia dla kierunku 

logistyka dla studiów licencjackich i inżynierskich I stopnia o profilu praktycznym, natomiast 

dla studiów II stopnia efekty przyjęto na podstawie Uchwały Senatu Nr 62/2017 z dn. 29.12.2017 

r.  

 W przypadku studiów II stopnia kształcenie na profilu praktycznym uruchomiono od 

semestru letniego roku akademickiego 2017/2018, natomiast na studiach I stopnia profil 

praktyczny zostanie rozpoczęty od roku ak. 2018/2019.  

 Programy kształcenia oraz plany studiów na rok ak. 2017/2018 zostały zatwierdzone 

Uchwałą Senatu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu Nr 

43/2017 z dn. 14.09.2017 r.  

W pracach nad tworzeniem programów kształcenia realizowanych na ocenianym 

kierunku uczestniczyli interesariusze wewnętrzni, których stanowili wówczas nauczyciele 

akademiccy i studenci, natomiast w przypadku interesariuszy zewnętrznych wykorzystano 

wyniki z analizy rynku pracy, przeanalizowano oczekiwania lokalnego rynku oraz 
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przeprowadzono konsultacje z istotnymi dla kierunku logistyka przedstawicielami otoczenia 

społeczno- gospodarczego, działającymi w Konwencie Uczelni. Ponadto podczas tworzenia 

koncepcji i programu kształcenia na kierunku logistyka korzystano z wzorców 

międzynarodowych, który stanowi Uniwersytet Lotaryński we Francji. 

W kolejnych latach program kształcenia był doskonalony w oparciu o zgłoszone potrzeby 

studentów, zmieniające się przepisy prawa, wyniki badań naukowych oraz aktualną wiedzę z 

zakresu dyscyplin naukowych, z których kierunek się wywodzi, ocenę realizacji efektów 

kształcenia, cykliczne przeglądy programowe ze szczególnym uwzględnieniem oferowanych w 

ramach kierunku specjalności, a także wyniki badań przeprowadzanych wśród studentów i 

absolwentów, opinie sformułowane w ramach konsultacji np. z kadrą akademicką i otoczeniem 

zewnętrznym współpracującym z wydziałem i bezpośrednio z pracownikami. Wprowadzone 

zmiany dotyczyły: aktualizacji treści kształcenia, zmiany formy realizacji lub metody 

weryfikacji efektów kształcenia, zwiększeniu liczby godzin zajęć danego przedmiotu, oferty 

specjalności oraz przedmiotów, zmiany liczby punktów ECTS.  

 Zgodnie z przydziałem kompetencji istotną rolę w procesie zapewnienia, monitorowania 

i doskonalenia jakości kształcenia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu 

we Wrocławiu pełni Senat Uczelni, Dziekan Wydziału Logistyki i Transportu, Pełnomocnik 

Rektora ds. Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk, a także Komisja Naukowo- 

Dydaktyczna, jak również działający przy Uczelni Konwent.  

 Powyższa struktura organizacyjna zapewnia poszczególnym grupom interesariuszy 

udział w procesie projektowania, zatwierdzania, monitorowania i okresowym przeglądzie 

programu kształcenia, co potwierdzili studenci, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, a w szczególności przedstawiciele 

otoczenia społeczno- gospodarczego  podczas spotkań z ZO, które odbyły się w trakcie wizytacji. 

 Wpływ interesariuszy wewnętrznych, których stanowią studenci i kadra realizująca 

zajęcia na ocenianym kierunku na kształtowanie i doskonalenie programu kształcenia, w 

szczególności udział w procesie projektowania, zatwierdzania, monitorowania i okresowego 

przeglądu programu kształcenia odbywa się podczas bieżących rozmów, spotkań i konsultacji z 

władzami Wydziału Logistyki i Transportu oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości 

Kształcenia. Z poziomu studentów istotną rolę w procesie doskonalenia jakości kształcenia 

odgrywa Samorząd Studencki oraz reprezentacja studentów biorąca udział w obradach Senatu, 

która zarówno w ocenie studentów, jak i władz dziekańskich ma zapewnioną pełną swobodę 

wypowiedzi, z której chętnie korzysta. Ponadto podczas spotkania z osobami odpowiedzialnymi 

za funkcjonowanie w wizytowanej Uczelni wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia oraz spotkania ze studentami uzyskano informację, iż studenci, jako główni 

beneficjenci procesu kształcenia poza tradycyjną ankietyzacją na bieżąco przekazują informacje 

i uwagi na temat programu i warunków kształcenia które w sposób bezpośredni kierują do 

Dziekana Wydziału oraz Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.  

W przypadku interesariuszy wewnętrznych, których stanowi kadra akademicka 

płaszczyzną do wymiany informacji i doświadczeń są systematyczne spotkania z władzami 

dziekańskimi podczas których stałym elementem rozmów jest zapewnienie i poprawa jakości 

kształcenia. 

Powyższą praktykę organizacji cyklicznych spotkań (co najmniej dwa razy w roku) z 

wykładowcami, a w szczególności pracownikami stanowiącymi minimum kadrowe dla 

ocenianego kierunku potwierdził podczas wizytacji Dziekan Wydziału, który podkreślił, iż 

wszystkie kwestie merytoryczne i organizacyjne omawiane są na bieżąco w szerokim gronie 

dydaktyków i praktyków, co sprzyja innowacyjnym rozwiązaniom, doskonaleniu programów 

kształcenia oraz podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego. Wśród efektów 
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przeprowadzonych rozmów wymieniono wypracowanie udoskonalonego sylabusa przedmiotu 

oraz opracowanie i wdrożenie bardziej przejrzystych zasad weryfikacji efektów kształcenia.  

Na kierunku logistyka Wydział Logistyki i Transportu prowadzi z udziałem 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych monitorowanie i okresowe przeglądy programu 

kształcenia, których wyniki wykorzystuje do jego doskonalenia.  

Przyjęte w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia rozwiązania 

wskazują, iż powyższe zadania realizują władze Uczelni i Wydziału, w tym Pełnomocnik 

Rektora ds. Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk, a także Komisja Naukowo- 

Dydaktyczna i Konwent.  

Ponadto w czasie wizytacji uzyskano informację od władz Uczelni i Wydziału, że 

programy kształcenia realizowane na kierunku logistyka są na bieżąco weryfikowane i 

dostosowywane do oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a w szczególności 

stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie i wymogi rynku pracy, które Uczelnia stale monitoruje 

i reaguje na zmiany zachodzące w otoczeniu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. 

Powyższe działania dostrzega także ZO, gdyż ich efektem są nie tylko zmiany programu, ale 

także wprowadzanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości kształcenia, czego przykładem 

jest np. wprowadzanie systemów informatycznych, takich jak Program SAP, program klasy 

CAD: BricsCad, system biznesowy QBS.  

Systematyczne monitorowanie oraz przeglądy programowe przyczyniły się do 

aktualizacji sylabusów pod kątem aktualizacji treści kształcenia i literatury. Ponadto do 

doskonalenia programu kształcenia realizowanego na ocenianym kierunku Wydział Logistyki i 

Transportu wykorzystuje wyniki z oceny realizacji efektów kształcenia, której dokonuje w 

ramach wdrożonego „systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia”. Ocena realizacji 

efektów kształcenia obejmuje wszystkie rodzaje zajęć i  jest  prowadzona  na  każdym  etapie  

kształcenia,  w  tym  w  procesie dyplomowania. W ocenie realizacji efektów kształcenia 

uczestniczą interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni, w szczególności kadra realizująca zajęcia 

na ocenianym kierunku, studenci, opiekun praktyk, a także absolwenci.  

Zgodnie z przyjętą zasadą pomiar realizacji efektów kształcenia dokonywany jest na 

podstawie: przeglądu dokumentacji przedmiotu potwierdzającej osiąganie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia, analizy rozkładu ocen, w tym wyników z egzaminów  

dyplomowych, jak również opinii sformułowanych przez studentów i absolwentów w ankietach. 

Ocena realizacji efektów  kształcenia obejmuje także sprawdzenie przydziału punktów ECTS 

oraz opinię opiekuna z realizacji praktyk studenckich. W celu oceny realizacji efektów 

kształcenia Dziekan Wydziału zasięga opinii nauczycieli realizujących zajęcia na ocenianym 

kierunku, a w szczególności z minimum kadrowego, natomiast wyniki oceny omawia na 

posiedzeniu Senatu. Sprawdzenie efektów kształcenia obejmuje wszystkie kategorie efektów, 

gdyż każdy prowadzący zajęcia bez względu na ich formę ma obowiązek prowadzić 

dokumentację przedmiotu. 

Z uzyskanych w toku wizytacji informacji na temat oceny efektów kształcenia 

zrealizowanych na  kierunku logistyka za rok akademicki 2016/2017 wynika, iż struktura ocen 

jest różnorodna, a rozkład ocen równomierny, choć identyfikuje się znaczną ilość ocen 

niedostatecznych; dobór form realizacji zajęć dydaktycznych oraz metody weryfikacji efektów 

kształcenia są na ogół właściwe; punkty ECTS są odpowiednio przypisane i poprawnie  

odzwierciedlają nakład pracy studenta oraz czas niezbędny do osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia. Bez zastrzeżeń prezentuje się także organizacja i zaliczanie praktyk, a w 

szczególności weryfikacja efektów kształcenia założonych do realizacji w ramach praktyk. Z 

kolei w odniesieniu do procesu dyplomowania wątpliwości wzbudziła terminowość 

przystępowania do egzaminu dyplomowego, która jak wyjaśniono ze studentami na ogół 
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wynikała z adaptacji na rynku pracy w trakcie trwania studiów. W ramach pomiaru realizacji 

efektów kształcenia pozytywnie oceniono organizację zajęć, w szczególności pod kątem 

stworzenia odpowiednich warunków, w tym wyposażenia infrastruktury, które umożliwiają 

studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. ZO dostrzegł, że sylabusy nie zawierają 

oszacowania nakładu pracy studentów, a zatem należy je niezwłocznie uzupełnić. 

W ocenie ZO PKA popartej wybiórczą oceną prac dyplomowych, w tym także 

inżynierskich wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia uznano za nie w pełni 

skuteczny w obszarze pomiaru realizacji efektów kształcenia oraz sposobach ich weryfikacji, 

gdyż system nie przyczynił się do wyeliminowania zidentyfikowanych przez ZO 

niedoskonałości w zakresie jakości prac dyplomowych, ich metodologii i struktury, a także 

wykorzystywanych źródeł. Ponadto eksperci merytoryczni ZO PKA zwrócili uwagę na 

pojawiające się prace i projekty o charakterze przeglądowym i opisowym oraz brakujący element 

projektowy.  

Studenci, jako interesariusze wewnętrzni mają możliwość oceny programu i warunków 

kształcenia, która realizowana jest poprzez badania ankietowe. W ocenie władz wizytowanej 

jednostki ankietyzacja stanowi skuteczne narzędzie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia, gdyż w oparciu o jej wyniki prowadzący zajęcia doskonalą warsztat dydaktyczny 

oraz na bieżąco czuwają nad zapewnieniem i poprawą jakości kształcenia. Ankietyzacja w 

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przeprowadzana jest 

zgodnie z zasadami wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia z wykorzystaniem 

ankiety wypełnianej w wersji papierowej, co zapewnia wysoką zwrotność ankiet oraz 

reprezentatywność wyników. Podczas badania studenci dokonują oceny nauczycieli 

akademickich oraz sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych. W ramach oceny działalności 

dydaktycznej prowadzącego studenci oceniają merytoryczne przygotowanie nauczyciela do 

zajęć, sposób prowadzenia zajęć oraz subiektywny stosunek nauczyciela do studentów. 

Z przedłożonego podczas wizytacji raportu z przeprowadzonych ankiet w roku ak. 

2016/2017 wynika, że studenci na ogół bardzo dobrze oceniają kadrę realizującą zajęcia na 

ocenianym kierunku. Podobne spostrzeżenia sformułowano na temat organizacji zajęć oraz 

stosunku  prowadzącego do studentów, który ankietowani uznali za taktowny i życzliwy.  

W toku wizytacji uzyskano informację, że wyniki z przeprowadzonych badań stanowią 

podstawę corocznej weryfikacji obsady zajęć dydaktycznych, ponadto są obligatoryjnie  

udostępniane ocenianym nauczycielom akademickim oraz reprezentacji studentów.  

W odpowiedzi na potrzeby studentów wynikające z ankiet na studiach I stopnia 

zaimplementowano przedmiot Metody i techniki organizatorskie, stanowiący również spełnienie 

postulatu pracodawców. Na studiach II stopnia wprowadzono przedmiot Wprowadzenie do 

logistyki, dzięki któremu zmniejszono dysproporcje dotyczące wiedzy z obszaru dla 

absolwentów studiów I stopnia z innych kierunków studiów niż logistyka. Ponadto na studiach 

I i II stopnia zmieniono strukturę przedmiotów dyplomowania, zgodnie z która przedmiot 

Proseminarium dyplomowe realizowany jest o jeden semestr wcześniej, ponadto rozdzielono 

przedmiot Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa na dwa oddzielne przedmioty, którymi 

są: Seminarium dyplomowe oraz Praca dyplomowa. 

Poza badaniami ankietowymi studenci, jako interesariusze wewnętrzni mają możliwość 

wypowiadania się na temat realizacji programu kształcenia w ramach bezpośredniego kontaktu 

z nauczycielami akademickimi, władzami wydziału i Uczelni, a także pracownikami 

administracji, jak również poprzez Samorząd Studencki i reprezentację w Senacie, którego 

posiedzenia są traktowane, jako jedna z najbardziej sprawdzonych płaszczyzn służących do 

wymiany informacji pomiędzy studentami, a władzami Uczelni i Wydziału. Ponadto  studenci 
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chętnie korzystają z możliwości zgłoszenia uwag podczas regularnych dyżurów kadry i władz 

wydziału.  

Odpowiedzią na potrzeby studentów jest stwarzanie warunków do nauki języków obcych, 

w szczególności poprzez możliwość odbycia studiów i praktyk za granicą w ramach programu 

ERASMUS+, organizowanie zajęć z wykładowcami zagranicznymi oraz możliwość uzyskania 

podwójnego dyplomu (dyplom francuski wydawany przez ESIDEC/ ENIM) z tytułem 

zawodowym magistra oraz certyfikat CILT. Zrealizowanymi postulatami studentów ocenianego 

kierunku są kursy, staże i warsztaty, które odbywają się w ramach realizacji projektów. 

Przykładowo w ramach projektu „Liderzy logistyki – program rozwoju kompetencji 

kluczowych” (PO KL), rok 2015 studenci  ostatniego semestru studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych I i II stopnia kierunku logistyka odbyli kursy z branżowego języka 

angielskiego, certyfikowane szkolenia zawodowe CILT, warsztaty podnoszące kompetencje 

informatyczne w logistyce, ponadto mieli zorganizowane wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, 

akademickich inkubatorach oraz zagranicznych ośrodkach naukowych. Z kolei studenci studiów 

stacjonarnych I stopnia  prowadzonych w języku angielskim, w tym studenci obcokrajowcy w 

ramach projektu „Międzynarodowe studia logistyczne I stopnia w MWSLiT”, realizowanego w 

latach 2017-2018 uczestniczą w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy w Polsce 

oraz zajęciach z języka polskiego. Aktualnie w ramach projektu „Liderzy TSL - program 

rozwoju kompetencji”, realizowanego w latach 2017-2018 studenci ocenianego kierunku mają 

zapewnioną możliwość rozwoju kompetencji komunikacyjnych poprzez certyfikowane 

szkolenia TELC z języka angielskiego, kurs językowy Business English, gry symulacyjne, 

warsztaty międzykulturowe; kompetencji zawodowych poprzez warsztaty Chartered Institute of 

Logistics and Transport UK, certyfikowane zewnętrznie szkolenie Certyfikat Kompetencji 

Zawodowych w transporcie drogowym, certyfikowane zewnętrznie szkolenie Doradca ds. 

bezpieczeństwa ADR, warsztaty w przedsiębiorstwach, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach;  

kompetencji analitycznych poprzez Studium przypadku - zajęcia projektowe z pracodawcami, 

kurs certyfikowany zewnętrznie IPMA-Student, kurs Trans-edu; kompetencji informatycznych 

poprzez warsztaty informatyczne ERP, Anylogic, SQL, Excel; kompetencji przedsiębiorczych 

poprzez warsztaty z przedsiębiorczości, spotkania z praktykami biznesu z tematyki związanej z 

rozwijaniem przedsiębiorczości, wizyty studyjne. 

Kolejnym narzędziem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

wspomagającym monitorowanie, ocenę i doskonalenie jakości prowadzonego kształcenia są 

hospitacje zajęć dydaktycznych, których zasady przeprowadzania uregulowano na poziomie 

Uczelni. Z dotychczasowych obserwacji procesu dydaktycznego wynika, iż na ogół hospitowane 

osoby były bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć pod względem merytorycznym i 

organizacyjnym, choć w historii kierunku miały miejsce incydentalne przypadki odsunięcia 

prowadzącego od zajęć oraz rozwiązania stosunku pracy, co było poparte także negatywnymi 

opiniami studentów  zweryfikowanymi podczas hospitacji o charakterze interwencyjnym. 

W zakresie projektowania, zatwierdzania i doskonalenia programu kształcenia 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu realizuje jeden ze strategicznych celów 

założonych do realizacji w strategii rozwoju Uczelni, zgodnie z którym prowadzi się 

„współpracę z otoczeniem gospodarczym (pracodawcami), z podmiotami zagranicznymi, w tym 

m. in. w zakresie kształcenia dualnego i wydawania wspólnych dyplomów z uczelniami 

francuskimi”. 

W powyższym celu przy Uczelni powołano Konwent zrzeszający przedstawicieli 

regionalnego rynku pracy oraz czołowych przedsiębiorstw i instytucji, którzy aktywnie 

wspierają realizowany w Uczelni proces kształcenia, w tym na ocenianym kierunku. Pomimo, 

iż w trakcie spotkania z ZO interesariusze zewnętrzni nie przedstawili konkretnych przykładów 
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zmian wprowadzonych do programów kształcenia realizowanych na kierunku logistyka w 

wyniku zgłoszonych przez nich postulatów to jednogłośnie potwierdzili, iż współpraca 

prowadzona z wizytowaną jednostką jest realna, a jednym z jej elementów jest wyrażanie opinii 

na temat sylwetki absolwenta, obsady zajęć, organizacji praktyk studenckich, przedmiotów, czy 

też specjalności, jak również formułowanie sugestii dotyczących programów kształcenia pod 

kątem pożądanych na rynku pracy efektów kształcenia z zakresu umiejętności lub kompetencji.  

Ponadto licznie przybyli przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego Uczelni 

podczas spotkania z ZO PKA zadeklarowali, iż biorą udział w obradach Konwentu, którego są 

członkami oraz potwierdzili, iż zostali zaproszeni do konsultacji programu i koncepcji 

kształcenia realizowanych na ocenianym kierunku, która miała charakter bardzo szczegółowy i 

analityczny. 

W ramach wymiany doświadczeń oraz potrzeb rynku pracy interesariusze zewnętrzni 

postulowali o wprowadzenie efektów kształcenia umożliwiających studentom nabycie 

umiejętności posługiwania się giełdami elektronicznymi, co aktualnie jest realizowane. Ponadto 

wśród umiejętności pożądanych na rynku pracy pracodawcy wskazali kompetencje miękkie, a 

w szczególności umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania problemów, poznawania nowych 

technologii, których nabycie umożliwiają studentom obecnie realizowane na kierunku logistyka 

programy kształcenia. Kolejną kwestią jest realizacja postulatów zgłoszonych przez 

pracodawców działających w Konwencie na temat umiejętności posługiwania się językiem 

obcym, którego poziom pracodawcy uczestniczący w spotkaniu ocenili bardzo dobrze i 

jednoznacznie stwierdzili, że studenci ocenianego kierunku mają stworzoną możliwość nauki 

dwóch języków, którymi są język angielski i francuski, natomiast z uwagi na położenie Uczelni 

oraz strefy ekonomicznej zauważalne jest zapotrzebowanie pracodawców na język niemiecki. 

Aktualnie władze wydziału zorganizowały już realizację zajęć z języka niemieckiego na które 

uczęszcza stosunkowo liczna grupa studentów ocenianego kierunku. Stosowne wsparcie 

otrzymują także studenci z zagranicy, którzy mają zapewnioną możliwość nauki języka 

polskiego. Powyższe działania mają istotne znaczenie w procesie umiędzynarodowienia 

studiów, gdyż w kwestii wyjazdów poziom znajomości języków obcych nie stanowi dla 

studentów bariery. 

Z uzyskanych w toku wizytacji informacji wynika, iż interesariusze zewnętrzni, którymi 

są pracodawcy mają wpływ także na treści i metody kształcenia wykorzystywane w procesie 

dydaktycznym, a w oparciu o ich opinie wdrażane są nowoczesne systemy i programy 

komputerowe stosowane w logistyce. 

Ponadto zarówno studenci, jak i interesariusze zewnętrzni uczestnicząc w kształtowaniu 

oferty dydaktycznej Wydziału i ocenianego kierunku przyczynili się do podjęcia decyzji o 

wprowadzeniu do oferty kształcenia specjalności takich jak: Menedżer transportu oraz Systemy 

informacyjne w łańcuchu dostaw. W ocenie władz wizytowanej jednostki na potrzeby 

pracodawców poparte pozytywną opinią studentów studiów I stopnia  do programu kształcenia 

wprowadzono przedmiot Metody i techniki organizatorskie. 

Oddziaływanie interesariuszy zewnętrznych na proces kształcenia odbywa się także 

poprzez prowadzenie zajęć przez praktyków, gdyż kadra aktywna zawodowo formułując efekty 

kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz określając treści 

kształcenia wraz ze sposobem realizacji i metodami weryfikacji efektów kształcenia zapewnia 

przenikanie na proces kształcenia potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Aktualnie przedstawicieli 

otoczenia społeczno- gospodarczego zaangażowano do prowadzenia przedmiotów, takich jak: 

Technologie transportowe, Infrastruktura transportu kolejowego, Utrzymanie systemów 

technicznych, Etyka zawodowa, Socjologia, Commercial and distribution networks, Logistyka 

międzynarodowa, Crisis management in a company, Infrastruktura logistyczna, Technologia 
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magazynowania i transportu wewnętrznego, Systemy transportowe, Zarządzanie transportem 

multimodalnym, Utrzymanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych, Rozwiązania IT w 

transporcie, Infrastruktura logistyczna, Systemy transportowe, Analiza procesów 

transportowych, Zarządzanie transportem multimodalnym, Język obcy w logistyce, Technologia 

informacyjna, Prawo, Ochrona własności intelektualnej. 

W celu doskonalenia programu kształcenia kierunku logistyka pod kątem jego 

dostosowania do potrzeb rynku pracy Wydział Logistyki i Transportu utrzymuje stałe kontakty 

z absolwentami oraz wykorzystuje wyniki z ogólnouczelnianego monitoringu losów 

zawodowych absolwentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we 

Wrocławiu. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów prowadzone jest zgodnie z 

założeniami wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia po roku, trzech i pięciu 

latach od ukończenia studiów. Celem prowadzenia monitoringu jest zgromadzenie i 

udostępnienie władzom uczelni i wydziału, informacji o losach zawodowych absolwentów 

Uczelni, które pozwolą dostosować programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. 

Aktualnie wizytowana jednostka dysponuje raportami z badań przeprowadzonych w 2017 roku. 

Na ogół ankietowani absolwenci wyrazili duże zadowolenie z osiągniętych efektów kształcenia 

potwierdzając przydatność zakładanych w programie studiów efektów kształcenia do potrzeb i 

oczekiwań rynku pracy. Absolwenci podjęli pracę na ogół zgodną z kierunkiem ukończonych 

studiów i potwierdzili że ukończone studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i 

Transportu we Wrocławiu spełniły ich oczekiwania. Z przeprowadzonych badań wśród 

absolwentów wynika, że ponad połowa osób była aktywna zawodowo w trakcie trwania studiów, 

co jest także efektem prowadzenia w Uczelni studiów dualnych. 

Na uwagę Zespołu PKA zasługują zadeklarowane, bezpośrednie kontakty z 

absolwentami w wyniku których potwierdzane jest zapotrzebowanie na poszczególne 

specjalności realizowane w ramach kierunku logistyka. Ponadto odpowiedzią na potrzeby 

absolwentów jest stworzona możliwość otrzymania certyfikatu wydawanego przez CILT (UK), 

który stanowi dodatkowy atut na rynku pracy. W przypadku absolwentów studiów I stopnia 

istotne znaczenie ma możliwość kontynuacji procesu kształcenia na studiach II stopnia w ramach 

kierunku logistyka, a w najbliższym czasie także przejście na praktyczny profil kształcenia, jak 

również zajęcia o charakterze praktycznym i zaangażowanie praktyków do prowadzenia zajęć. 

Ponadto w oparciu o doświadczenia absolwentów wizytowana Uczelnia wspiera studentów 

podczas wejścia na rynek pracy, co przejawia się w podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw 

np. szkoleń, staży, warsztatów, spotkań z przedstawicielami rynku pracy np. podczas corocznie 

organizowanych  targów pracy, które dają możliwość nawiązania współpracy wiodącym firmom 

z branży TSL z grupą potencjalnych pracowników. Ponadto targi pracy wpisały się w historię 

Uczelni, jako cykliczne wydarzenie cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony 

studentów, absolwentów, jak również ze strony pracodawców. W ocenie władz wizytowanej 

jednostki targi pracy pełnią istotną rolę w zakresie budowania i rozwoju relacji pomiędzy 

środowiskiem akademickim, a biznesem, co więcej umożliwiają studentom i absolwentom 

zapoznanie się z proponowanymi przez firmy ofertami pracy oraz prowadzonymi przez nie 

procesami rekrutacji.  

Samorząd studencki reprezentuje studentów w Senacie Uczelni. Jedynie w trakcie 

posiedzeń tego gremium oraz w trakcie spotkań z władzami jednostki studenci mają możliwość 

wyrażenia opinii co do programów kształcenia prowadzonych w jednostce. Pomimo, iż Studenci 

nie są członkami zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia podczas spotkania z ZO PKA 

Władze jednostki zapewniły, że gdy występuje potrzeba studenci są proszeni o opinię w sprawie 

programu kształcenia. Zespół odpowiadający za projektowanie treści kształcenia powoływany 

jest przez Dziekana. W jednostce prowadzona jest ankieta ewaluacyjna, która dotyczy jedynie 
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prowadzącego zajęcia. Studenci wypowiadają się o jednym wybranym przez siebie wykładowcy. 

Studentom nie są przedstawiane wyniki ewaluacji. Do ewaluacji programów kształcenia 

włączani są również absolwenci ocenianego kierunku. Monitorowanie losów absolwenta oraz 

ocena zadowolenia z prowadzonego programu kształcenia jest przeprowadzana rok, trzy i pięć 

lat od zakończenia studiów. Jednostka posiada akredytację CILT. 

 

3.2. 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, w tym Wydział 

Logistyki i Transportu podejmują w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia działania mające na celu sprawdzenie przyjętego sposobu zapewniania publicznego 

dostępu do informacji poszczególnym grupom interesariuszy.  

Z uzyskanej podczas wizytacji opinii od władz jednostki wynika, iż na ogół zapewnia się 

studentom i innym beneficjentom procesu kształcenia pełne i aktualne informacje o programie 

kształcenia i uzyskiwanych efektach kształcenia. W ramach działań systemowych sprawdzane 

są różnego rodzaju wykorzystywane źródła informacji, którymi są: strona internetowa Uczelni 

oraz system Wirtualny Dziekanat. Studenci mają możliwość uzyskania informacji o programie 

kształcenia ze strony internetowej jednostki. Studenci mogą uzyskać informacje o przebiegu 

studiów w uczelnianym systemie Wirtualny Dziekanat oraz PROACADEMIA. Rozkłady zajęć, 

terminy zjazdów, plan studiów, karty przedmiotów oraz regulaminy studiów, praktyk i pomocy 

materialnej są dostępne na stronie internetowej w zakładce „dla studenta”.  Kandydaci ubiegający 

się o przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne informacje o procesie rekrutacji mogą 

odszukać na stronie internetowej jednostki oraz w dziekanacie. Ponadto dostęp do informacji 

zapewniany jest w wizytowanej jednostce poprzez bezpośredni kontakt z władzami wydziału, 

działami administracji, poprzez wykorzystywanie tradycyjnych tablic zawieszonych wewnątrz 

budynku, jak również za pomocą nowoczesnych form przekazu informacji, które stanowią 

elektroniczne słupki i tablice informacyjne. 

Z dotychczasowych przeglądów zasobów informacyjnych wynika, iż obsługa studentów 

i prowadzenie dokumentacji toku studiów odbywa się metodą tradycyjną poprzez obsługę 

pracowników administracyjnych Dziekanatu oraz przy wykorzystaniu ogólnouczelnianego 

systemu informatycznego PROAKADEMIA, moduł „Wirtualny Dziekanat”. Studenci po 

zalogowaniu się na swoje konto w Wirtualnym Dziekanacie mogą uzyskać informacje dotyczące: 

toku studiów, numeru albumu, numeru legitymacji, trybu studiów, kierunku, specjalności, 

wydziału, grupy, uzyskiwanego tytułu, roku naboru, daty rozpoczęcia studiów oraz planowanego 

terminu ich zakończenia; planu zajęć, godzin zajęć, sali oraz danych wykładowcy; planu 

studiów; sylabusów poszczególnych przedmiotów; konsultacji wykładowców, odwołanych i 

odpracowywanych zajęć; opłat i zaległości; sesji egzaminacyjnej i poprawkowej; wyników z 

egzaminów i zaliczeń; stypendiów; wydarzeń w Uczelni; procesu odbywania i zaliczania 

praktyk. Ponadto poprzez w/w system studenci mają możliwość pobrania plików z dokumentami, 

takimi jak: regulaminy, zarządzenia Dziekana, wnioski, jak również wykaz literatury znajdującej 

się w Bibliotece. 

Za pomocą strony internetowej Uczelni studenci, kandydaci oraz potencjalni pracodawcy 

mogą znaleźć wszelkie niezbędne informacje związane z kierunkiem, sylwetką absolwenta, 

rekrutacją i tokiem studiów, a także aktualności, plany zajęć, godziny konsultacji, ogłoszenia. 

Zarówno kandydaci jak i studenci mają również możliwość pobrania niezbędnych dokumentów, 

w tym dotyczących procesu dyplomowania.  

Jednostkami wspomagającymi dostęp do informacji oraz zapewniającymi studentom 

wsparcie w procesie kształcenia, a absolwentom pomoc podczas wejścia na rynek pracy są 

funkcjonujące w Uczelni Biuro Karier oraz Dział Współpracy Międzynarodowej, które 

podejmują szereg działań związanych z potrzebami interesariuszy zewnętrznych i zewnętrznych 
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np. w zakresie praktyk zawodowych i doradztwa zawodowego oraz możliwości uczestnictwa w 

programie ERASMUS+.   

Biuro Karier wspiera studentów w zakresie pozyskiwania miejsc do odbywania praktyk. 

Jednostka prowadzi bazę przedsiębiorstw, w których studenci mogą odbyć praktykę. Uczelnia 

ma podpisane 54 porozumienia dotyczące odbywania przez studentów praktyk oraz organizacji 

wspólnych przedsięwzięć (zakres zależy od założeń podpisanych porozumień). Informacje o 

prowadzonych wymianach międzynarodowych, stażach i możliwościach realizacji praktyk 

zawodowych studenci znajdą na stronie internetowej w zakładce „biuro karier”.  

W odniesieniu do informacji na temat udzielanej pomocy materialnej do dyspozycji 

studentów jest Sekretarz Komisji Stypendialnej, jako pracownik administracyjny, który 

zobowiązany jest wspomagać studentów w ubieganiu się o przyznanie: stypendium socjalnego, 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi.  

 W toku wizytacji ZO dokonał przeglądu zwartości strony internetowej w wyniku którego 

stwierdzono, że wizytowana jednostka stworzyła odpowiednie zakładki dla kandydatów, 

studentów i pracowników oraz odrębną podstronę, zawierającą informacje o Uczelni.  

 W odniesieniu do ocenianego kierunku strona internetowa Uczelni zawiera ogólne 

informacje o kierunku, w tym oferowane  specjalności, sylwetkę absolwenta. Ponadto strona 

zwiera zakładkę badania naukowe, na której widnieją konferencje, monografie i podręczniki, 

projekty badawcze, projekty Europejskie. Z kolei w zakładce Współpraca Międzynarodowa 

widnieją informacje o prowadzonej przez Uczelnię działalności, partnerzy Uczelni, 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, współpraca z Francją, Ukrainą, Niemcami, Chinami, 

Maroko, a także dane o programie Erasmus+, Erasmus+ Maroko, Erasmus+ z krajami 

partnerskimi, wykłady gościnne oraz letnie programy. 

 W zakładce dla studentów umieszczone zostały informacje dotyczące: projektów UE, 

ogłoszeń, studiów w języku angielskim, Wirtualnego Dziekanatu, Dziekanatu, planów zajęć, 

pracy dyplomowej, Sekcji rozliczeń, stypendiów, Biblioteki, Samorządu studenckiego, Kół 

naukowych, zajęć dodatkowych, kursy doszkalające, wykłady gościnne, Biuro Karier. Opis i 

zakres udzielanego wsparcia zamieszczono na stronie internetowej Uczelni w zakładce dla 

kandydatów. W zakładce dla studentów/stypendia znajduje się aktualny Regulamin pomocy 

materialnej na rok ak. 2017/2018. W odniesieniu do umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

źródłem informacji jest strona internetowa Uczelni , a w szczególności zakładka poświęcona 

współpracy międzynarodowej.  

Informacje o bibliotece oraz udostępnianych zasobach bibliotecznych i informacyjnych 

udostępniane są za pomocą strony internetowej Uczelni w zakładce dla studentów, na której 

znajdują się dane o Bibliotece, w tym aktualności, nowości, czasopisma, bazy danych oraz 

regulamin i godziny urzędowania.  

 W przypadku studentów, jako interesariuszy wewnętrznych władze Uczelni i wydziału 

zapewniają swobodę wypowiedzi na temat dostępności informacji oraz ich aktualności i 

kompletności. Z uzyskanych w toku wizytacji informacji wynika, iż studenci chętnie korzystają 

w powyższej swobody osobiście lub poprzez przedstawicieli np. w Samorządzie Studenckim i 

Senacie. Ponadto w ramach badań ankietowych dotyczących oceny zajęć i prowadzących 

studenci mają możliwość zgłoszenia uwag i nieprawidłowości w zakresie wypełniania przez 

prowadzących obowiązku udostępnienia informacji o programie kształcenia, w tym efektach 

kształcenia, warunkach zaliczenia oraz jego wynikach. 

W ramach doskonalenia zasobów informacyjnych istotne znaczenie odgrywa 

międzynarodowy charakter Uczelni, stąd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych 

studentów oraz kandydatów Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we 

Wrocławiu prowadzi stronę internetową w czterech wersjach językowych, a mianowicie 

polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Usprawnienie dostępu do informacji stanowi 
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przyjęta praktyka  rozmieszczania i wyświetlania na tablicach aktualności z życia uczelni, 

kontaktów do poszczególnych osób i komórek organizacyjnych uczelni oraz wiele innych 

informacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni.  

Z uzyskanych w toku wizytacji informacji wynika, iż zawartość stron internetowych jest 

śledzona na bieżąco, a w razie potrzeby doskonalona i poszerzana o nowe informacje oraz 

zakładki. Potwierdzeniem powyższego jest uszczegółowienie zamieszczonych na stronie 

informacji,  stworzenie i udostępnienie platformy do zamieszczania materiałów dydaktycznych 

MOODLE, jak również uruchamianie portali społecznościowych Uczelni, np. Facebook. 

W ocenie Zespołu PKA w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we 

Wrocławiu, w tym na Wydziale Logistyki i Transportu w odpowiedni sposób umożliwia się i  

zapewnia stały dostęp do pełnej i aktualnej informacji. W szczególności, strona internetowa 

jednostki jest czytelna, intuicyjna i zawiera aktualne informacje. Powyższe potwierdziło 

spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 

oraz ze studentami, którzy wyrazili ogólne zadowolenie z zakresu udostępnianych im danych. 

Podczas spotkania z ZO PKA studenci pozytywnie wypowiedzieli się o dostępie do informacji o 

prowadzonym kształceniu. Doceniają oni aktualne i kompleksowe informacje na stronie 

internetowej jednostki. 

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu określiła, a  Wydział 

Logistyki i Transportu stosuje zasady projektowania, zatwierdzania i doskonalenia programów 

kształcenia. Realizowane na ocenianym kierunku studiów programy kształcenia są stale 

monitorowane i podlegają okresowym przeglądom, w wyniku których są doskonalone w oparciu 

o  potrzeby interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w tym rynku pracy. Istotne znaczenie 

dla poprawy jakości kształcenia odgrywają wyniki z oceny realizacji efektów kształcenia, 

kontakty z absolwentami, a także współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, w tym Konwent 

Uczelni.  

Słabą stroną wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest objęcie jego 

nadzorem procesu dyplomowania, gdyż dotychczas realizowane zadania nie przyczyniają się w 

zadowalający sposób do podnoszenia jakości prac dyplomowych.  

Pozytywnymi elementami systemu są wdrożone procedury i podejmowane działania 

projakościowe, które umożliwiają budowanie kultury jakości, są w pełni skuteczne i 

zorientowane na doskonalenie programu kształcenia, ocenę realizacji efektów kształcenia, a w 

szczególności podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów.  

Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w obszarze oceny i 

doskonalenia programu kształcenia oraz udziału w powyższych procesach interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych przejawia się podczas stosowania narzędzi umożliwiających 

interesariuszom ocenę i wpływ na realizowany program kształcenia oraz podejmowanie działań 

służących pozyskiwaniu informacji o programie i warunkach kształcenia, a także opinii na temat 

dostępu do informacji, które stanowią inicjatywę do podejmowania dalszych działań o 

charakterze naprawczym i korygującym. 

Wizytowana Jednostka zapewnia publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, 

zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie kształcenia 

i realizacji procesu kształcenia oraz przyznawanych kwalifikacjach, rekrutacji, możliwościach 

dalszego kształcenia i zatrudnienia absolwentów. Wydział Logistyki i Transportu skutecznie 

wykorzystuje wyniki oceny publicznego dostępu do informacji w podnoszeniu jego jakości, w 

tym zgodności z potrzebami poszczególnych odbiorców.  

Z rozmów i spotkań przeprowadzonych podczas wizytacji ze studentami, nauczycielami 

akademickimi,  władzami jednostki, a także osobami odpowiedzialnymi za wewnętrzny system 
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zapewnienia jakości kształcenia wynika, iż w wizytowanej jednostce prawidłowo funkcjonuje 

system upowszechniania informacji o programie i procesie kształcenia.  

Studenci nie są jednak obecni w gremiach zapewniających jakość kształcenia w 

jednostce. Studenci mają możliwość wypowiedzenia się o prowadzonym procesie kształcenia na 

spotkaniach z władzami jednostki oraz mogą wypowiedzieć się na temat jednego wybranego 

przez siebie przedmiotu i prowadzącego go nauczyciela akademickiego w ankiecie. Studenci 

mają możliwość uzyskania aktualnych i rzetelnych informacji ze strony internetowej. 

W ocenie Zespołu PKA poprawne jest dokumentowanie działań podejmowanych na rzecz 

zapewnienia jakości kształcenia, w szczególności systematyczne omawianie tematyki związanej 

z poprawą jakości kształcenia oraz doskonaleniem programu kształcenia realizowanego na 

ocenianym kierunku.  

 

Dobre praktyki 

---- 

 

Zalecenia 

 Objęcie procesu dyplomowania monitorowaniem wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia, zastosowaną metodologię, spełnienie, a wcześniej określenie i 

rozróżnienie wymagań określonych dla danego poziomu studiów, wykorzystywane 

źródła, jak również sporządzane recenzje w celu sprawdzenia czy opiekunowie prac i 

recenzenci właściwie wywiązywali się z powierzonych obowiązków.  

 Należy włączyć studentów do gremiów zapewniających jakość kształcenia w jednostce. 

 

 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia 

 

4.1.Liczba, dorobek naukowy/artystyczny oraz kompetencje dydaktyczne kadry 

4.2.Obsada zajęć dydaktycznych 

4.3.Rozwój i doskonalenie kadry 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 4 

 

4.1. 

Oceniając zgodność minimum kadrowego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r., w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596), 

Zespół Oceniający PKA stwierdził, że zgłoszeni do tego minimum kadrowego nauczyciele 

akademiccy, których liczba jest większa od wymaganej, określonej w §12.1.1 oraz §12.1.2 

ww. Rozporządzenia: 

 są zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

nie krócej niż od początku semestru studiów, co oznacza spełnienie wymagania określonego 

w §10.1 ww. Rozporządzenia;  

 prowadzą osobiście na ocenianym kierunku wymaganą w §10.2 oraz §10.3 

ww. Rozporządzenia liczbę godzin zajęć dydaktycznych;  

 złożyli oświadczenia zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). 
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Wydział Logistyki i Transportu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i 

Transportu we Wrocławiu wygasza profil ogólnoakademicki i przyjął efekty kształcenia dla 

profilu praktycznego. Na studiach II stopnia rozpoczął na nim kształcenie od semestru zimowego 

w roku akademickim 2017/2018, na studiach I stopnia rozpocznie kształcenie od roku 

2018/2019. 

Uczelnia zaproponowała ten sam skład minimum kadrowego na studiach I i II stopnia. 

Na podstawie analizy dorobku naukowego, doświadczenia zawodowego, analizy obciążeń 

dydaktycznych i złożonych oświadczeń o przynależności do minimum kadrowego Zespół 

Oceniający PKA stwierdza, że 16 spośród 20 wykładowców zaproponowanych w Raporcie 

samooceny przez władze Wydziału Logistyki i Transportu Międzynarodowej Wyższej Szkoły 

Logistyki i Transportu we Wrocławiu spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia 

studiów. 

Wymogów zaliczenia do minimum kadrowego nie spełniają wszyscy 4 magistrowie. Nie 

posiadają oni bowiem stopnia lub tytułu naukowego w zakresie dyscypliny, do której zostały 

przypisane kierunkowe efekty kształcenia, co uniemożliwia zaliczenie ich w skład minimum 

kadrowego na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Równocześnie każdy z nich 

spełnia wymogi do zaliczenia do minimum kadrowego na studiach o profilu praktycznym, 

ponieważ posiada praktyczne doświadczenie zawodowe związane z realizacją efektów 

kształcenia na ocenianym kierunku logistyka. 

Wydział posiada minimum kadrowe na studiach I i II stopnia na ocenianym kierunku 

logistyka – profil ogólnoakademicki.  

Spośród wskazanych przez Uczelnię wykładowców, dla których Międzynarodowa 

Wyższa Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu stanowi podstawowe miejsce pracy, 

w skład minimum kadrowego na studiach I i II stopnia na kierunku logistyka zaliczono 16 osób, 

w tym: 8 samodzielnych pracowników naukowych i 8 doktorów. Szczegółowy wykaz 

nauczycieli akademickich, którzy mogą być zaliczeni do minimum kadrowego ocenianego 

kierunku zamieszczono w załączniku nr 4. Warto w tym miejscu nadmienić, że przy zaliczaniu 

wykładowców do minimum kadrowego sugerowano się przede wszystkim: przypisaniem 

efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów do dyscyplin naukowych oraz aktualnym 

dorobkiem naukowym poszczególnych osób.  

Spełniony został warunek określony w §11.1.1 Rozporządzenia MNiSzW z dnia 

30 września 2016 r., w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 

i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596), zgodnie z którym nauczyciel akademicki 

może być zaliczony do minimum kadrowego określonego kierunku studiów o profilu 

ogólnoakademickim, jeżeli posiada zapewniający realizację programu studiów dorobek 

naukowy lub artystyczny w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, 

wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku. 

Analizując dorobek naukowy kadry tworzącej minimum kadrowe zarówno I, jak i II 

stopnia należy stwierdzić, że reprezentuje ona następujące dyscypliny naukowe: 

 

Wyszczególnienie Profesorowie 

tytularni 

Doktorzy 

habilitowani 

Doktorzy Razem 

Transport 3  1 4 

Mechanika   1 1 

Informatyka 1 1 1 3 

Energetyka   1  1 

Nauki o zarządzaniu   4 4 

Ekonomia 1 1 1 3 
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Ogółem 5 3 8 16 

 

Podczas wizytacji władze dziekańskie poinformowały Zespół oceniający PKA 

o pozyskaniu kolejnego nauczyciela akademickiego i zgłosiły go do składu minimum kadrowego 

na studiach I i II stopnia. Osobą tą jest kierownik katedry Supply Chain Strategy w Centrum 

Logistyki i Łańcucha Dostaw, Cranfield School of Management (Wielka Brytania), posiadający 

dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej transport. 

Wykładowca ten z pewnością może zostać wliczony w skład minimum kadrowego w nowym 

roku akademickim, o ile złoży stosowne oświadczenie oraz będzie realizował wymagane 

przepisami pensum dydaktyczne. W roku akademickim 2017/2018 jego łączne pensum 

dydaktyczne wynosiło 30 godzin, podczas gdy powinno wynosić minimum 60 godzin (§ 10.1 

punkt 3 Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r., w 

sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia - Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1596). 

Każda z dyscyplin naukowych, do których zostały przypisane efekty kształcenia jest 

reprezentowana w minimum kadrowym, przy czym dominują następujące dyscypliny: transport, 

nauki o zarządzaniu i ekonomia. Fakt ten należy ocenić pozytywnie, ponieważ podkreśla on 

zachowanie tożsamości kierunku studiów logistyka, gdyż zajęcia ze studentami prowadzą 

specjaliści z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych. 

Uczelnia, w skład której wchodzi Wydział Logistyki i Transportu, który prowadzi oceniany 

kierunek studiów, jest podstawowym miejscem pracy dla nauczycieli akademickich zaliczanych 

do minimum kadrowego studiów (§ 9.1 ww. Rozporządzenia). Wszyscy zaproponowani 

w Raporcie samooceny wykładowcy, którzy zostali zgłoszeni do minimum kadrowego spełniają 

wymóg realizacji pensum przewidzianego przepisami prawa. Wymiar powierzonych im zajęć na 

ocenianym kierunku studiów w roku akademickim 2017/2018 na studiach I i II stopnia wynosił 

odpowiednio: 

 

Nauczyciele akademiccy zgłoszeni do minimum kadrowego: 

Samodzielni pracownicy naukowi:  Niesamodzielni pracownicy naukowi: 

Lp. Wymiar godzinowy 

zajęć 

Liczba 

wykładowców 

 Lp. Wymiar godzinowy 

zajęć 

Liczba 

wykładowców 

1. 30 3  1. 60 2 

2. 60 2  2. 65 1 

3. 80 2  3. 68 1 

4. 160 1  4. 97 1 

Razem 8  5. 99 1 

    6. 150 1 

    7. 162 1 

    8. 180 2 

    9. 200 1 

    10 250 1 

    Razem 12 

 

Trzeba w tym miejscu nadmienić, że nie są to nadmiernie wygórowane obciążenia 

dydaktyczne, co z pewnością pozwala na intensyfikację pracy naukowej oraz przekłada się na 

wyższy merytorycznie poziom wykładów, ćwiczeń i seminariów. 

Różnorodność i adekwatność struktury kwalifikacji kadry akademickiej oraz jej 

doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych ocenia się pozytywnie. W załączniku nr 2 do 

Raportu Samooceny „Charakterystyki osobowe” kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym 

kierunku podano szczegółowe informacje na temat dorobku naukowego, doświadczenia 

praktycznego i dydaktycznego 16 nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe 
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oraz 9 promotorów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Podczas wizytacji 

Pan Dziekan dostarczył jeszcze dodatkowe informacje o 3 osobach zgłoszonych do minimum 

kadrowego.  

Lektura wspomnianego obszernego i bardzo starannie sporządzonego załącznika (48 stron) 

skłania do stwierdzenia, że kadra naukowo-dydaktyczna realizująca proces kształcenia 

reprezentuje właściwe dla kierunku logistyka spektrum specjalności naukowych, wśród których 

znajdują się między innymi: 

 zarządzanie łańcuchem dostaw; 

 logistyka dostaw i sprzedaży; 

 logistyka międzynarodowa; 

 transport kolejowy; 

 diagnostyka, budowa i utrzymanie nawierzchni kolejowej; 

 infrastruktura transportu; 

 technologie transportowe; 

 teoria i praktyka transportu specjalnego; 

 systemy bezpieczeństwa transportu; 

 eksploatacja pojazdów mechanicznych; 

 transport publiczny; 

 budowa i eksploatacja środków transportu; 

 projektowanie infrastruktury transportu drogowego i szynowego; 

 transport wewnętrzny i systemy magazynowe; 

 ekonomia transportu, finansowanie rozwoju infrastruktury logistycznej. 

 modelowanie zjawisk elektromagnetycznych w niejednorodnym środowisku; 

 modelowanie procesów produkcyjnych; 

 modelowanie i symulacja, techniki „Lean”; 

 systemy zarządzania ERP; 

 systemy zarządzania jakością i inżynieria biomedyczna; 

 inżynieria produkcji; 

 zastosowanie inżynierii wiedzy w energetyce; 

 elektronika i automatyka; 

 informatyka; 

 badania operacyjne; 

 organizacja i zarządzanie; 

 zarządzanie strategiczne; 

 przywództwo w organizacji; 

 zarządzanie kryzysowe w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym; 

 zarządzanie przedsięwzięciami inżynieryjnymi w warunkach ryzyka i niepewności; 

 restrukturyzacja przedsiębiorstw; 

 technologie informacyjne w zarządzaniu; 

 zarządzanie procesowe w produkcji i gospodarce magazynowej; 

 organizacje sieciowe i outsourcing; 

 integracja europejska; 

 rozwój regionalny; 

 komunikacja społeczna; 

 marketing i zarządzanie marką. 

Dorobek naukowy osób z minimum kadrowego kierunku „logistyka” należy ocenić jako 

dobry. Spośród kadry prowadzącej zajęcia na kierunku znajdują się pracownicy posiadający 

publikacje odnotowane w bazach Web of Science z tzw. Impact Factor oraz zamieszczone 
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w czasopismach zarówno listy A (2 publikacje) jak i B (9 publikacji) MNiSW oraz w 14 

monografiach. Publikacje te mieszczą się w takich obszarach jak: transport - logistyka, 

bezpieczeństwo w transporcie, infrastruktura transportu, technologia przewozów w transporcie, 

eksploatacja i utrzymanie technicznych środków transportu oraz organizacja w łańcuchu dostaw. 

Oceniając dorobek dydaktyczny kadry ZO PKA stwierdza, że posiada ona kompetencje 

niezbędne do prowadzenia zajęć na ocenianym kierunku. Przykładem tego dorobku mogą być 

podręczniki i skrypty autorskie opracowane przez nauczycieli akademickich prowadzących 

zajęcia na tym kierunku. Osiągnięcia badawcze pracowników wydawane są również jako 

publikacje w czasopiśmie naukowym Logistics and Transport (13 pkt.) wydawanym przez 

Uczelnię. Mankamentem procesu kształcenia jest jednak to, że z hospitacji zajęć wynika, że część 

kadry w niewielkim stopniu stosuje aktywizujące metody kształcenia i zamiast nich podczas 

zajęć w formie ćwiczeń i laboratoriów stosuje klasyczne metody wykładowe. 

Proporcja liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego 

w relacji do liczby studentów na ocenianym kierunku studiów jest zgodna z aktualnymi 

wymogami, wynikającymi z Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów.  

 

 

4.2. 

Zespół Oceniający stwierdza, że podstawą przydziału zajęć dydaktycznych są kwalifikacje 

nauczycieli akademickich mając na uwadze ich kompetencje i program kształcenia. Decyzje 

o przydzieleniu zajęć podejmuje Rektor zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 23 Statutu 

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu. Obsada zajęć jest przygotowywana 

przez Kierownika Dziekanatu, który po uzyskaniu akceptacji Rektora, przygotowuje 

harmonogram zajęć. Zasady realizacji tych zajęć są regulowane Zarządzeniem Dziekana 

nr 7/2017 r. z dnia 02.10.2017 r. 

Do prowadzenia wykładów upoważnieni są profesorowie tytularni, doktorzy habilitowani 

oraz doktorzy posiadający udokumentowany dorobek dydaktyczny. Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzą doktorzy i asystenci z tytułem zawodowym magistra.  

W przypadku realizacji prac dyplomowych podstawowym dokumentem, który reguluje ich 

wykonywanie, zasady doboru promotora i procedury egzaminowania jest „Regulamin 

dyplomowania”. Powierzenie realizacji pracy dyplomowej jest uściślone procedurą określoną 

w Zarządzeniu Dziekana nr 8/2017 z dnia 02.10.2017 r. O doborze promotorów decyduje 

Dziekan. Dobór ten jest dokonywany na podstawie oceny dorobku naukowego i doświadczenia 

akademickiego wykładowców mając na uwadze kierunek i specjalność kształcenia. Wykaz 

promotorów i tematów prac jest następnie udostępniany studentom. Należy unikać sytuacji aby 

pracę dyplomową pisaną pod kierunkiem doktora recenzował również adiunkt, a nie doktor 

habilitowany lub profesor tytularny. 

Przy obsadzaniu zajęć dydaktycznych brane są pod uwagę następujące elementy: 

 doświadczenie i ciągłość w prowadzeniu danego przedmiotu lub przedmiotów o treściach 

zbliżonych przez danego nauczyciela akademickiego, 

 zbieżność przedmiotu z prowadzonymi przez nauczyciela akademickiego badaniami 

naukowymi, 

 doświadczenie zawodowe nauczyciela akademickiego zdobyte poza uczelnią, 

 udział w projektach badawczych i wykonane ekspertyzy. 

Na podstawie informacji zamieszczonych w Raporcie samooceny, a zweryfikowanych 

podczas wizytacji, można jednoznacznie stwierdzić, że nauczyciele akademiccy prowadzący 

zajęcia na wizytowanym kierunku posiadają dorobek adekwatny do rodzaju i zakresu zajęć, które 

prowadzą oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych a także kompetencje 

dydaktyczne adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia. Obsada 
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zajęć dydaktycznych w ramach modułów kształcenia/przedmiotów nie budzi zastrzeżeń. 

ZO PKA na podstawie analizy kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz przeprowadzonych 

hospitacji (Zał. 7.) zajęć nie stwierdził nieprawidłowości w obsadzie zajęć. Jedynym wyjątkiem 

jest przydzielenie seminarium dyplomowego osobie z tytułem zawodowym magistra, która 

przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej. 

 

4.3. 

Polityka kadrowa realizowana na Wydziale Logistyki i Transportu wynika ze statutu Uczelni i 

bazuje na opracowanym w Uczelni systemie zatrudnienia i premiowania nauczycieli 

akademickich za aktywność naukowo-dydaktyczną. Misja Uczelni zakłada ciągły proces 

doskonalenia kadry naukowo-dydaktycznej i realizowana jest poprzez istniejące systemy: system 

rozwoju potencjału kadrowego, system premiowania pracowników, system oceny pracowników 

oraz system efektywnego zatrudniania.  

Kompleksowa ocena nauczyciela akademickiego przeprowadzana jest raz na cztery lata, 

a także – w trybie dodatkowym - zawsze po upływie roku od uzyskania oceny negatywnej oraz 

ponadto na wniosek Rektora MWSLiT lub Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której jest 

zatrudniony, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny lub momentu 

zatrudnienia. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy. Oceny dokonuje Komisja 

Oceniająca Nauczycieli Akademickich, powołana przez Rektora MWSLiT. 

Elementami oceny są: 

 samoocena nauczyciela; 

 wynik hospitacji; 

 ankietowa opinia studentów; 

 opinia przełożonego dotycząca realizacji obowiązków dydaktycznych; 

 opinia prorektora w aspekcie dorobku naukowego i możliwości dalszego rozwoju. 

Podstawowe zasady prowadzonej polityki kadrowej na Wydziale w zakresie prowadzenia 

kierunku „logistyka” charakteryzują się następującymi działaniami:  

 regularnym wsparciem w postaci stypendiów dla nauczycieli akademickich 

realizujących doktoraty i habilitacje; 

 ze względu na międzynarodowy charakter Uczelni, w tym liczbę zagranicznych 

partnerów Uczelni, dynamicznie rozwijana jest współpraca między naukowcami oraz 

aktywnie wspierane są wyjazdy zagraniczne; 

 wspieranie uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych; 

 organizowaniem kursów doskonalących umiejętności językowe pracowników 

i umożliwiających zdobywanie certyfikatów językowych; 

 wsparcie finansowe w pozyskiwaniu certyfikatów branżowych oraz opłat 

członkowskich krajowych i międzynarodowych organizacji, m.in. w The Chartered 

Institute of Logistics and Transport CILT (UK). 

Działania te świadczą o bardzo aktywnej polityce kadrowej prowadzonej na Wydziale Logistyki 

i Transportu. Dowodem skuteczności tych działań prowadzonych przez Władze Wydziału są 

realizowane aktualnie dwie prace doktorskie, które będą zakończone w 2018 roku. 

Proces ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych odbywa się zgodnie z przyjętymi 

procedurami. Hospitacje zajęć mogą mieć charakter regularny (zgodnie z przyjęta procedurą). 

Podczas wizytacji Zespołowi Oceniającemu PKA udostępniono: 

1) harmonogram oceny pracowników naukowo-dydaktycznych na lata 2017-2021: 

8 osób w roku akademickim 2017/2018 

8 osób w roku akademickim 2018/2019 

8 osób w roku akademickim 2019/2020 

5 osób w roku akademickim 2020/2021 

2) karty hospitacji 7 zajęć dydaktycznych; 
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3) karty oceny 5 nauczycieli akademickich za okres 2014-2018 

W ramach kompleksowej oceny wykładowca może uzyskać maksymalnie 200 punktów za 

następujące aktywności: 

a) Kształcenie i wychowywanie studentów: 

 udział w przygotowaniu procesu dydaktycznego; 

 pełnienie funkcji organizacyjnych; 

 organizowanie konferencji naukowych; 

 działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. 

 uzyskane nagrody i wyróżnienia. 

b) Dorobek naukowy 

c) Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni 

Istotnym elementem w zakresie podnoszenia kompetencji kadry prowadzącej zajęcia na 

ocenianym kierunku są liczne szkolenia oraz kursy.  

Jednym z priorytetów polityki kadrowej jest zachęcanie wykładowców do uczestnictwa 

w wykładach gościnnych organizowanych przez MWSLiT. W ubiegłym roku Uczelnia 

zorganizowała 37 takich wykładów. Ponadto ze względu na chęć podnoszenia stopnia 

umiędzynarodowienia kształcenia aż 5 obcokrajowców zatrudnionych jest na etacie (2 z Francji, 

2 ze Słowacji i 1 z Anglii). Są wśród nich profesorowie o znaczącym dorobku naukowym w skali 

międzynarodowej. 

Pewnym problemem w polityce kadrowej Uczelni jest młoda kadra akademicka, która 

wygrywa konkursy na stanowiska i odchodzi do prestiżowych uczelni publicznych. W ubiegłym 

roku akademickim taka sytuacja dotyczyła 4 młodych doktorów. Jest to dla MWSLiT proces 

bardzo niekorzystny, ponieważ nie pozwala na wykształcenie własnej kadry w takim stopniu, 

aby w sposób harmonijny następowało zastępowanie starszej kadry profesorskiej, która odchodzi 

lub wkrótce odejdzie z Uczelni w powodów zdrowotnych lub z powodu przejścia na emeryturę. 

Stabilność kadry jest pod tym względem zagrożona. Struktura wiekowa wykładowców 

tworzących minimum kadrowe nie posiada cech rozkładu normalnego. Spora część kadry jest w 

wieku emerytalnym, a trzeba w tym miejscu nadmienić, że studenci każdej uczelni z reguły 

bardziej doceniają zajęcia prowadzone przez młodych dynamicznych wykładowców, w tym 

praktyków gospodarczych. 

Pewnym problemem polityki kadrowej jest niezadowalający dorobek naukowy niektórych 

pracowników. Dzieje się tak pomimo podejmowania przez Pana Rektora i Pana Prezydenta 

Uczelni wielu aktywnych działań na rzecz rozwoju naukowego kadry. Organizowane są 

prestiżowe międzynarodowe konferencje logistyczne, w tym kongres CILT.  

Kadra akademicka obecna na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA (w liczbie 21 

wykładowców) pozytywnie wyraziła się o sposobach wsparcia awansów zawodowych, w tym 

również w dobrym tonie wyrażała się o tym, w jaki sposób władze rektorskie i dziekańskie 

dofinansowują udział w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 

nauczycieli akademickich. 

Wydział Logistyki i Transportu posiada kategorię naukową B, co jest znaczącym 

osiągnięciem. Kategoria ta jest pochodną między innymi wydawania własnego wysoko 

punktowanego czasopisma Logistics and Transport, w którym publikacje wycenione są na 13 

punktów. Czasopismo to jest wydawane od 10 lat. Daje ono kadrze akademickiej Wydziału 

doskonałe możliwości publikowania najnowszych wyników badań naukowych związanych 

z procesem kształcenia i awansami na kolejne stopnie i tytuły naukowe. Na jego łamach 

publikuje 55 profesorów z 18 państw. 

Na Wydziale Logistyki i Transportu realizowane są projekty naukowo – badawcze, które 

można powiązać z efektami kształcenia na kierunku "logistyka”. Przykładem może być projekt 

badawczy dotyczący metod zarządzania łańcuchami dostaw mając na uwadze ich 

umiejscowienie w obszarze logistyka transportu. Należy również wspomnieć o patentach (3) oraz 
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wzorach użytkowych (4), ekspertyzach (3), których tematyka dotyczy zagadnień transportu 

powietrznego, transportu w magazynach i centrach logistycznych, publicznego transportu 

zbiorowego i jest ściśle związana z procesem dydaktycznym realizowanym na kierunku 

"logistyka". 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mają 

możliwość okresowej oceny nauczycieli akademickich. Ewaluacja odbywa się na ostatnich w 

semestrze zajęciach z danego przedmiotu. Studenci w części otwartej mają możliwość 

wypowiedzi własnej. Zdaniem studentów udostępniana im ankieta pozwala na kompleksową 

ocenę wybranego nauczyciela akademickiego.  Jeśli studenci wyrażą chęć wypowiedzenia się na 

temat pracy więcej niż jednego nauczyciela akademickiego mają możliwość zgłoszenia się do 

Biura Karier w celu pobrania i uzupełnienia dodatkowej ankiety papierowej. W przypadku gdy 

ocena nauczyciela akademickiego na tle innych wypadnie słabo, władze jednostki 

przeprowadzają rozmowy wyjaśniające. Studenci mają możliwość w sytuacjach konfliktowych 

zwrócenia się do władz jednostki.  

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Minimum kadrowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku „logistyka” jest 

spełnione.  

Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe 

odpowiada wymogom prawa określonym dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim. 

Nauczyciele akademiccy, zgłoszeni przez Uczelnię do minimum kadrowego studiów pierwszego 

i drugiego posiadają dorobek naukowy w zakresie dyscyplin naukowych, do których przypisany 

został oceniany kierunek. 

Wydział posiadają kadrę akademicką, której dorobek naukowy zawiera się w dyscyplinach 

naukowych transport, energetyka, informatyka oraz mechanika, nauki o zarządzaniu i ekonomia.  

Polityka kadrowa prowadzona przez władze Uczelni i Wydziału jest realizowana w sposób 

prawidłowy, motywujący nauczycieli akademickich do podnoszenia kwalifikacji naukowych 

i rozwijania kompetencji dydaktycznych. 

 

Dobre praktyki 

---- 

 

Zalecenia 

 Należy wyeliminować przydział seminariów magisterskich i licencjackich osobom ze 

stopniem magistra.  

 Umożliwienie studentom oceny wszystkich prowadzących w ramach prowadzonej ewaluacji 

przynajmniej raz w semestrze oraz udostępnienie wyników ankietyzacji studentom np. przez 

przekazanie wyników ewaluacji organom samorządu studenckiego.  

 

 

Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 5 
 

Uczelnia od początku swego istnienia aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami akademicko-naukowymi, zarówno w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej, 

jak i staży naukowych i wymiany doświadczeń. Korzystają z tego studenci i pracownicy. 

Przykładowo prowadzi ona systematyczną współpracę z innymi uczelniami z Polsce, w ramach 

tzw. Dolnośląskiej Sieci Biur Karier, także z uczelniami z zagranicy. Dolnośląska Sieć Biur 

Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach 
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publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier 

lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. 

Ponadto, taka współpraca sprzyja innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach 

szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.  W ramach Dolnośląskiej 

Sieci Biur Karier MWSLiT we Wrocławiu współpracuje z następującymi Uczelniami: Wyższa 

Szkoła Bankowa, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w 

Jeleniej Górze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 

Witelona w Legnicy, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła 

Handlowa, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższa 

Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa 

w Wałbrzychu. Współpraca z wyżej wymienionymi Uczelniami daje wiele możliwości co jest 

zauważalne w działalności badawczej i współuczestnictwie pracowników Uczelni w organizacji 

przedsięwzięć o charakterze naukowym i dydaktycznym. W szczególności, w latach 2015-2017 

pracownicy Uczelni brali czynny udział prezentując wyniki swoich badań na 79 konferencjach, 

w tym 12 konferencjach zagranicznych. Pracownicy brali udział, między innymi, w organizacji 

następujących konferencji tematycznych związanych z logistyką i transportem:  

1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wrocław, 6 listopada 2015 r. „TRANSPORT 

DROGOWY XXI WIEKU”.  

2. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod honorowym  patronatem 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Karpacz – Praga, 11-13 

marca 2015 r. „SIECI LOGISTYCZNE - SZANSE I ZAGROŻENIA DLA 

REGIONÓW”.  

3. VII International Scientific Conference  TRANSPORT PROBLEMS Silesian University 

of Technology Faculty of Transport  Katowice – Opole  24 – 26 June 2015.  

4. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wrocław, 21 października 2016 r. „JAKOŚĆ 

KSZTAŁCENIA A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTOWE”.  

5. XI Konferencja Naukowa Oszczędność i efektywność. Współczesne rozwiązania w 

logistyce i produkcji. Poznań, 16-18.11.2016.  

6. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Logistics: Contemporary problems and 

challenges in the international perspective, 21.04.2017, Wrocław.  

7. IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Systemy logistyczne. Teoria i 

praktyka. Inżynieria logistyki a bezpieczeństwo i niezawodność w realizacji procesów w 

systemach transportowych. Jachranka, 4-7.09.2017 

Organizacja konferencji i czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, prezentowanie 

swoich osiągnięć i ich publikowanie ma swoje przełożenie na kształtowanie programu 

kształcenia oraz jego realizację, ponieważ rozwój naukowy wykładowców, poprzez ich czynne 

uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz wspólnych badaniach przekłada się na wyższy 

poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych, aktualizację treści programowych oraz wdrażanie 

nowych idei będących często efektem współpracy wielu uczelni.   

Pracodawcy biorą czynny udział w tworzeniu i ewaluacji programów studiów. Mają oni 

wpływ na osiąganie przez studentów efektów kształcenia podczas odbywania przez studentów  

praktyk czy też staży, np. w ramach Studiów Dualnych. Uczestniczą także w tzw. spotkaniach z 

pracodawcą organizowanych przez Biuro Karier oraz zapraszają studentów do wizytacji swoich 

firm. Ponadto są oni członkami Konwentu przy Rektorze,  gdzie opiniują realizację programu 
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studiów i efektów kształcenia na ocenianym kierunku.  W trakcie narad i dyskusji, które się 

dotychczas odbyły, dokumentowanymi protokołami z posiedzeń Konwentu w siedzibie Uczelni, 

mieli oni bezpośredni wpływ na doskonalenie modelu sylwetki osobowo-zawodowej 

absolwenta. Wnioski ze spotkań, dotyczące pogłębienia wiedzy i umiejętności przydatnych 

absolwentom i pracodawcom, są następnie wdrażane w procesie ewaluacji programu kształcenia. 

Dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni i Wydziału Logistyki i Transportu 

ma także przełożenie na możliwości realizacji praktyk zawodowych przez studentów. Wpływ 

pracodawców na możliwość zestawienia wiedzy i umiejętności wyniesionej z Uczelni dokonuje 

się również poprzez ich aktywny udział w wyjazdach studyjnych. Studenci biorą udział w 

zwiedzaniu przedsiębiorstw z branży TSL oraz targach pracy. Stałą praktyką Uczelni jest 

prezentacja przebiegu wyjazdu na stronie internetowej Uczelni. Wyjazdów jest wiele, są stałe i 

cieszą się dużym zainteresowanie studentów. Dużą zasługą w tym uczestnictwie jest aktywność 

studentów Naukowego Koła Logistyki. Przykładowe wyjazdy studyjne, jakie miały miejsce w 

Uczelni w ostatnim roku akademickim i w semestrze zimowym roku 2017/2018 obejmowały:  

 MPK we Wrocławiu, 

 Międzynarodowe Targi Budownictwa TARBUD we Wrocławiu, 

 Targi Silesia TSL Expo w Sosnowcu, 

 XX Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego                               i 

Wyposażenia Wnętrz DOM w Kielcach, 

 BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w Gdyni, 

 Wyjazd studyjny do  firmy Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Polkowice, 

 Wizyta studentów w fabryce TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND, 

 Wyjazd studyjny do firmy 3M we Wrocławiu, 

  VI Kongres Magazynowania i Logistyki MODERN WAREHOUSE w Warszawie, 

 Łódź - budowa dworca Łódź Fabryczna oraz Instytut Kolejnictwa w Warszawie, 

 Drezno (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden), 

 Czechy - Vysoka Skola Logistyki w Przerowie, Węgry - College of Szolnok, Słowacja - 

Uniwersytet Zilinski, 

 Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. (Wierzbice),  

 Electrolux Poland Sp. z o.o. (Oława), 

 DOR-CEL - magazyny logistyki lotniczej (Lotnisko-Wrocław), 

 Auto Złom CHEL Cieśle, 

 Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu, 

 Faurecia Wałbrzych S.A., 

 Amazon Wrocław, 

 Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. (Wierzbice),  

 Electrolux Poland Sp. z o.o. (Oława), 

 CCC S.A. Shoe and Bags - nowoczesny magazyn (Polkowice),  

 Zakłady Waggon und Maschinenbau AG, WUMAG, VEB Waggonbau Gorlitz. 

Studenci koła naukowego  pozyskują również kontakty z firmami, które specjalnie dla nich 

opracowują zagadnienia typu case study. W ramach organizowanych Targów Pracy na uczelni 

studenci mają możliwość spotkania przedstawicieli znanych i znaczących w polskiej gospodarce 

firm z branży TSL. Podczas targów pracy odbyły się także prezentacje firm takich jak: 
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 Electrolux Poland Sp. z o.o.. 

 REGESTA S.A. 

 CRUSAR 

 PEKAES S.A. 

 Trans.EU 

 ManpowerGroup 

  

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Uczelnia posiada duży potencjał do realizowania wielu inicjatyw w kontekście ocenianego 

kierunku i dobrze go wykorzystuje, w szczególności poprzez prowadzenie studiów o charakterze 

dualnym. Współpraca z otoczeniem ma charakter dobrze przemyślany i długofalowy i jest dobrze 

zorganizowana. W szczególności, Uczelnia prowadzi systematyczną współpracę z innymi 

uczelniami z Polsce, w ramach tzw. Dolnośląskiej Sieci Biur Karier, a także z uczelniami 

partnerskimi z zagranicy. Szeroki zakres współpracy Uczelni z pracodawcami i wieloletnie 

doświadczenie w tym zakresie sprawiają, że absolwenci Uczelni są dobrze przez nich odbierani. 

Mocną stroną tej współpracy jest branie pod uwagę wskazówek otoczenia przy przekazywaniu 

wiedzy studentom. 

 

Dobre praktyki 

----- 

Zalecenia 

---- 

 

 

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 6 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w MWSLiT związane jest z rozwojem działalności 

dydaktycznej skierowanej do krajowych i zagranicznych studentów w języku angielskim, 

tworzeniem wspólnych programów kształcenia, intensyfikacją działalności badawczo-naukowej 

o międzynarodowym zasięgu umożliwiającej nawiązywanie współpracy z nowymi 

zagranicznymi ośrodkami z krajów Ameryki Południowej, Afryki Północnej i Azji, a także 

zdobywaniem międzynarodowych doświadczeń, mających na celu dostosowanie się do 

zmieniających się potrzeb krajowego i globalnego rynku pracy. Zagranicznym partnerem 

strategicznym MWSLiT jest Université de Lorraine we Francji, z którymi uczelnia współpracuje 

od 2001 r., a w roku 2018 nawiązano również współpracę z National Aviation University na 

Ukrainie. 

Jednostka ściśle współpracuje z Université de Lorraine, dzięki czemu studenci mogą  brać 

udział w  wymianie akademickiej, korzystać ze zbiorów bibliotecznych oraz kontynuować naukę 

na studiach trzeciego stopnia. Jednostka współpracuje również z Chartered Institute of Logistics 

and Transport (UK), co gwarantuje studentom  możliwość skorzystania z baz danych instytucji 

oraz na zakończenie studiów otrzymują certyfikat CILT. Studenci ocenianego kierunku mają 

możliwość publikacji swoich badań naukowych w czasopiśmie naukowym wydawanym przez 

jednostkę również w języku angielskim. 

Jednostka stwarza możliwości do umiędzynarodowienia procesu kształcenia także 

poprzez lektoraty z języków obcych, wykłady zagranicznych profesorów, możliwość udziału 

studentów w wymianie międzynarodowej, możliwość publikowania w językach obcych oraz 

odbywanie praktyki poza granicami kraju. W trakcie zajęć z języków obcych studenci w sposób 

praktyczny mogą rozwijać swoje umiejętności językowe, które są niezbędne do tego, aby móc 

korzystać z możliwości wymiany w ramach programu ERASMUS+ i realizować część studiów 

zagranicą lub uczestniczyć w zajęciach w języku angielskim. Ponadto, zajęcia z języka obcego 
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zawierają element kulturowy, co przygotowuje studentów do pobytu zagranicą oraz do 

kontaktów z przedstawicielami innych krajów.  

Studenci ocenianego kierunku mają możliwość wyboru lektoratu z języka obcego 

niemieckiego lub francuskiego, język angielski jest obowiązkowy. Dodatkowo studenci 

zagraniczni, którzy stanowiący stosunkowo liczną grupę na każdym poziomie kształcenia, mają 

obowiązek odbycia kursu z języka polskiego. Studenci zagraniczni ocenianego kierunku 

wskazują, że nie są w stanie zrozumieć na początku pierwszego roku studiów pierwszego stopnia 

wszystkich słów w języku polskim, przez co niektóre zajęcia są dla nich niezrozumiałe. 

Jednostka prowadzi kursy doszkalające z języka polskiego w trakcie roku akademickiego. 

Studenci ocenianego kierunku w ramach przedmiotów fakultatywnych mogą realizować 

przedmioty w języku angielskim. W jednostce prowadzone są wykłady zagranicznych 

profesorów wizytujących z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chin oraz innych uczelni 

partnerskich. W latach 2016-2017 odbyły się następujące wykłady: 

 „New integrated maintenance strategies for industrial engineering” – Sofiene Dellagi 

(styczeń 2016),  

 "Top standards in Automotive Supply Chain" – Timothy Butler (marzec 2016), 

  “Optimization of supply chain systems” – Turki Sadok (marzec 2016), 

  „Zarządzanie łańcuchem dostaw” Volodymyr Kharchenko, (kwiecień 2016) 

  “New integrated maintenance strategies for industrial engineering” – Sofiene Dellagi, 

(kwiecień 2016), 

 "European Distribution: Warehouse Network Design" – Harald Hamley (czerwiec 2016), 

 “Optimization of production system with free shipping option” – Turki Sadok (czerwiec 

2016), 

 “Supply Chain simplification" – Harald Hamley (listopad 2016), 

 "Supply Chain Risk Management" – Benjamin Bvepfepfe z firmy ABC Logistics Skills 

(listopad 2016), 

 Cykl wykładów „Industrial Modeling" – Mifdal Lahcen oraz Yasmina Nabil z Plytechnic 

School of Agadir z MAROKA (grudzień 2016), 

 “The road transport Emission and their impact on air pollution and climate change” - 

Hicham Gourgue z Polytechnic School of Agadir, Maroko (styczeń 2017), 

 “Optymalne sprzężenia pomiędzy polityką obsługi i polityką produkcji” - Jeremie Schutz 

wykładowca z University of Lorraine, Francja (styczeń 2017), 

 „Zasady szczupłego zarządzania” - Anis Chelbi wykładowca z University of Lorraine, 

Francja (styczeń 2017), 

 “ Platform location problem in urban area taking into account both direct and reverse 

flow” - Nadia Gaaloul wykładowca z University of Lorraine, Francja (luty 2017), 

  “The operation and supply chain strategy in XXI century” - Soroosh Saghiri z Cranfield 

University, UK (marzec 2017), 

 “Project management in logistics environment” - Ilias Majdouline z Polytechnic School 

of Agadir, Maroko (kwiecień 2017), 

 “An optimization of production and maintenance problem for manufacturing system” - 

Zied Hajej z University of Lorraine, Francja (maj 2017),  

 “ Integrated maintenance - quality strategies with reworking activities” - Sofiene Dellagi  

 z University of Lorraine, Francja (maj 2017), 

  “Renato Guimaraes, Thoughts for (re)designing supply chains” - Renato Guimaraes z 

University of Lorraine, Francja (maj 2017), 

 “ Optimal integrated maintenance production strategy with variable production rate for 

random demand and subcontracting constraint” Sofiene Dellagi z University of Lorraine, 

Francja (maj 2017), 
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 “ Logistics and supply chain of production management” - Ebenezer Okpoti z Data Link 

Institute, Ghana (pazdziernik 2017), 

 “The 3 laws of Supply Chain simplification” - Harald Hamley z CILT, UK (listopad 

2017). 

Strategicznymi partnerami uczelni jest grupa partnerskich uczelni logistycznych z Francji 

zrzeszonych obecnie w ramach Université de Lorraine, którzy pomagają w zdobywaniu wiedzy 

i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Współpraca 

z francuskimi partnerami pozwala również na tworzenie bazy danych obejmującej profesorów i 

wykładowców logistyki zarówno z Europy jak i z całego świata. Absolwenci Uczelni na 

zakończenie studiów II stopnia w jęz. angielskim na kierunku Logistyka, otrzymują dwa 

dyplomy: polski i francuski, gdyż wiedza przez nich zdobyta pokrywa się z wiedzą, jaką 

zdobywają francuscy studenci na kierunkach studiów prowadzonych w MWSLiT. Ponadto, 

dzięki współpracy z partnerami z Francji studenci mają możliwość odbycia praktyk w 

najlepszych francuskich firmach logistycznych, uczestniczą w specjalnie organizowanych 

wykładach francuskich wykładowców, studiują w ramach Joint-Degree w języku angielskim, 

biorą udział w jedno lub dwu semestralnej wymianie akademickiej, korzystają ze zbiorów 

bibliotecznych najstarszej uczelni logistycznej we Francji, a także mają możliwość 

kontynuowania nauki na studiach doktoranckich we Francji (studia na Université de Lorraine). 

Współpraca z francuskimi partnerami zaowocowała przyznaniem MWSLiT 10 listopada 2003 r. 

w Paryżu nagrody premiera Francji Jean-Pierre Raffarina za najlepszy projekt edukacyjny 

wybrany spośród 92 projektów  z całego świata. 

Duże znaczenie dla uczelni ma również podpisana w 2010 r. umowa o współpracy z 

Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu, który jest największą w Europie organizacją naukowych 

instytutów badawczych, zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle. 

Kooperacja ta stwarza nowe możliwości badawcze i dydaktyczne dla pracowników naukowych 

MWSLiT zapewniają studentom uczelni dostęp do wiedzy i najnowszych wyników badań 

prowadzonych w dziedzinie logistyki, transportu, planowania przestrzennego, jak również 

nowoczesnej technologii informacyjnej oraz wirtualnej rzeczywistości. Ponadto, w ramach 

programu stypendialnego Erasmus+ uczelnia współpracuje z uniwersytetami w Dreźnie, Fuldzie 

i Freising.  

Współpraca z brytyjskimi uczelniami takimi jak London Metropolitan University i 

Cranfield University umożliwia studentom uczestniczenie w anglojęzycznych wykładach i 

warsztatach zarówno z logistyki jak i z zarządzania łańcuchami dostaw, które prowadzone są 

przez kadrę naukową z uczelni partnerskich. Dzięki temu studenci otrzymują informacje o 

najnowszych osiągnięciach oraz międzynarodowe doświadczenie w branży. Od 2011 roku 

MWSLiT posiada akredytację CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport (UK)). W 

związku z tym absolwenci kierunku Logistyka otrzymują oprócz dyplomu ukończenia studiów 

również certyfikat CILT oraz możliwość licencjonowanego członkostwa w najstarszej i 

największej instytucji zrzeszającej profesjonalistów z branży logistyki i transportu. Dzięki 

członkostwie uczelni w CILT jej studenci mają nieograniczony dostęp do bazy danych CILT 

gdzie mogą znaleźć ponad 37000 publikacji naukowych związanych z logistyką i transportem. 

Od 2011 roku uczelnia współpracuj z chińskim Ningbo University of Technology, a od 

roku akademickiego 2014/15 realizuje program semestralnej wymiany akademickiej 

wyróżniających się studentów oraz wykładowców. W roku akademickim 2015/2016 r. na 

wymianę do Chin wyjechało 3 studentów a przyjechały 2 studentki z Chin. Natomiast, w roku 

akademickim 2016/2017 2 studentów wyjechało na semestr letni do Ningbo University of 

Technology. W ramach współpracy, MWSLiT gościło również profesora wizytującego z Ningbo 

University of Technology.  

W ramach współpracy MWSLiT z wiodącymi uczelniami technicznymi z Kijowa, ze 

Lwowa, oraz z Dniepropetrowska, naukowcy z Ukrainy mogą uczestniczyć w 
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międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez MWSLiT, a polscy 

specjaliści współorganizują coroczny Kongres Lotniczy w Kijowie. W 2017 roku w wyniku 

współpracy MWSLiT we Wrocławiu i Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa w Kijowie został 

powołany Polsko-Ukraiński Instytut Badawczy który ma służyć jako wspólna platforma do 

realizacji  projektów badawczych z udziałem polskich i ukraińskich naukowców głownie w 

zakresie transportu lotniczego. 

Wykładowcy oraz studenci mają możliwość wyjazdów do partnerów zagranicznych w 

ramach programu ERASMUS+. W roku akademickim 2016/2017 zrealizowano projekt w 

ramach programu Erasmus+. Zarówno studenci, jak i wykładowcy oraz pracownicy MWSLiT 

mieli możliwość wyjazdu na staże naukowe lub szkoleniowe w Polytechnic School of Agadir. 

W szczególności, w tym roku akademickim MWSLiT gościło 8 studentów z Maroka, a 2 

studentki z MWSLiT wyjechały na semestr zimowy do Polytechnic School of Agadir. 

Gościliśmy również 4 pracowników administracyjnych oraz 3 wykładowców. Pracownicy 

MWSLiT również mieli możliwość wyjazdu do Uczelni Partnerskich. W ramach projektu została 

wydana wspólna monografia pt. „Logistics: contemporary problems and challanges in the 

international perspective”. Została również utworzona platforma elearningowa na której 

zamieszczano materiały naukowe dla studentów. W ramach projektu została zorganizowana I 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Logistyki: współczesne problemy i wyzwania w ujęciu 

międzynarodowym. 

Uczelnia prowadzi prace nad programami wspólnych studiów na poziomie licencjackim 

i magisterskim z następującymi uczelniami: Irkucki Państwowy Uniwersytet Techniczny 

(Rosja), Politechniką w Agadir (Maroko) oraz z Narodowym Uniwersytetem Lotnictwa w 

Kijowie (Ukraina).  

Studenci uczestniczą w wymianie w ramach programu ERASMUS+ realizując 

kierunkowe efekty kształcenia na zagranicznych uczelniach. Na ocenianym kierunku 

prowadzone są również zajęcia w języku angielskim w ramach fakultetów, jak również zajęcia 

dla obcokrajowców studiujących w ramach wymiany międzynarodowej. Podstawę do 

porównania programów stanowi system ECTS, a zaliczenia semestrów studentów 

powracających z wymiany dokonuje się na podstawie wykazu zaliczeń, co pozwala również na 

porównanie programów kształcenia pomiędzy uczelniami. Studenci mogą także w ramach 

programu ERASMUS+ zaliczać praktyki zawodowe wynikające z planu studiów. Studenci 

ocenianego kierunku mają możliwość uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej i 

wyjazdu do Albanii, Armenii, Białorusi, Chin, Filipin, Ghany, Gruzji, Indii, Kosowa, Maroko, 

Rosji, Serbii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych. Podczas spotkania z ZO PKA studenci wskazali, 

że niektórzy z nich w przyszłości będą brali udział w wymianie międzynarodowej. Jako 

ograniczenie do wyjazdu studenci wskazali pracę oraz fakt, że duża część z nich pochodzi z 

zagranicy.  

MWSLiT posiada podpisane umowy partnerskie  z następującymi uczelniami: 

 

L.p. Państwo Miasto Uczelnia 

1. Albania Tirana Epoka University 

2. Armenia Erywań National Polytechnic University of Armenia 

3. Białoruś Mińsk The Belarus State Economic University 

4. Chiny Ningbo Ningo University of Technology 

5. Filipiny Cebu Cebu Technological University 

6. Ghana Tema Data Link Institute 

7. Gruzja Tbilisi Caucasus University 

8. Indie Pune Lotus Business School 

9. Kosowo Prishtina University of Prishtina “Hasan Prishtina” 

http://nk.pl/szkola/78209
http://nk.pl/szkola/78209
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10. Maroko Agadir Business School/Polytechnic School of Agadir 

11. Rosja Irkuck Irkutsk State Transport University 

12. Serbia Nisz University of NIS - Faculty of Electronic Engineering 

13. Ukraina Kijów National Aviation University 

14. Stany Zjednoczone Detroit Wayne State University 

15. Uzbekistan Namangan Namangan State University 

 

Dotychczasowe efekty współpracy międzynarodowej świadczą o rozwijającej się mobilności 

pracowników i studentów Uczelni. Swoje zadania uczelnia realizuje także poprzez nawiązanie i 

utrzymanie współpracy z pracodawcami (w tym realizację praktyk studenckich oraz wspólnych 

warsztatów kierowanych do studentów MWSLiT), doradztwo zawodowe oraz pozyskiwanie 

środków na realizację międzynarodowych projektów/przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.  

MWSLiT współpracuje z krajami z Grupy Wyszehradzkiej, z którymi realizuje projekty 

dotyczące edukacji w zakresie badań i zarządzania bezpieczeństwem, prowadzonych w oparciu 

o partnerską współpracę. Wspólne projekty to: „Analiza poziomu wdrożenia krajowych ram 

kwalifikacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, „Poprawa efektywności ekonomicznej i 

bezpieczeństwa systemów transportowych w państwach wyszehradzkich”, „Zarządzanie 

bezpieczeństwem w krajach Grupy Wyszehradzkiej”. W ramach wspólnych projektów 

przeprowadzono badania na podstawie których opracowano wiedzę do wprowadzenia na uczelni 

kursu „Zarządzanie bezpieczeństwem w krajach wyszehradzkich”.  

Ponadto, MWSLiT wydaje wysoko punktowane (13 pkt) czasopismo naukowe pt. Logistics 

and Transport, które od 2009 roku wydawane jest również w języku angielskim. Na jego łamach 

publikowane są materiały będące wynikiem badań naukowców z Polski, jak i zagranicy (55 

profesorów z 18 krajów).  

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Jednostka stwarza bardzo szerokie możliwości do umiędzynarodowienie procesu kształcenia. 

Studenci mają możliwość udziału w wyjazdach w ramach wymian międzynarodowych na jeden 

lub dwa semestry studiów oraz mogą odbywać praktykę zawodową za granicą. Dużym atutem 

uczelni jest oferowanie wspólnego programu studiów Joint Degree wspólnie z uczelnią 

partnerską we Francji co uzasadnia przyznanie Uczelni wyróżnienia w tym kryterium. Ponadto, 

studenci ocenianego kierunku mają możliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych na 

miejscu przez zagranicznych profesorów wizytujących. Studentom z zagranicy stwarzana jest 

możliwość nauki języka polskiego w trakcie roku akademickiego.  

 

Dobre praktyki 

Studia Joint Degree prowadzone wspólnie z uczelnią partnerską we Francji prowadzące do 

dwóch dyplomów i możliwość odbywania praktyk w firmach francuskich. 

 

Zalecenia 

Wprowadzenie obowiązkowego kursu języka polskiego dla studentów zagranicznych przed 

rozpoczęciem toku studiów. 

 

Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

 

7.1. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa 

7.2. Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

7.3. Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 7 



60 

 

7.1. 

Zespół Oceniający PKA podczas wizytacji stwierdził, że Wydział posiada dobrze zorganizowaną 

bazę dydaktyczną oraz naukowo-badawczą umożliwiającą realizację programu kształcenia i 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, a także umożliwia studentom prowadzenie badań 

naukowych. 

MWSLIT posiada własną bazę dydaktyczną. W budynku jednostki znajdują się sale 

wykładowe, dziekanat, gabinety kadry dydaktycznej, administracja jednostki, biblioteka oraz 

pracownie specjalistyczne. Sale wykładowe wyposażone są w rzutniki, tablice oraz sprzęt 

niezbędny do prowadzenia zajęć. 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w salach i laboratoriach, usytuowanych w budynku 

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Budynek jednostki nie 

jest przystosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby niepełnosprawne ruchowo nie 

mają możliwości poruszania się po parterze budynku, ze względu na fakt, że prowadzą do niego 

schody. W jednostce brak jest podjazdów, czy jakichkolwiek innych udogodnień. Rozwiązania 

architektoniczne przedwojennego budynku utrudniają szybkie prace adaptacyjne i znacznie 

podnoszą ich koszty. Tym niemniej, MWSLiT spełnia niezbędne wymogi do studiowania w jej 

murach osób z lekkimi wadami narządu słuchu i wzroku. Jednym z priorytetów w przyszłych 

nieodległych inwestycjach infrastrukturalnych powinno być polepszenie tej sfery 

funkcjonowania Uczelni, również na rzecz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

Baza dydaktyczna Uczelni z powodzeniem wystarcza dla realizacji zamierzonych efektów 

kształcenia. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że władze Uczelni dokonały olbrzymiego 

wysiłku finansowego i organizacyjnego aby gruntownie wyremontować siedzibę Uczelni 

mieszczącą się w starym i niegdyś zaniedbanym budynku. Sukcesywnie w miarę możliwości 

finansowych oddawane były do użytku kolejne remontowane pomieszczenia. Pracownie 

laboratoryjne wykorzystywane są do prowadzenia zajęć, które wynikają z programu studiów, 

a jednocześnie pozwalają studentom rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności Koła 

Naukowego Logistyki. 

Wydział Logistyki i Transportu posiada dobrze wyposażone sale dydaktyczne: 25 sal 

wykładowych, 5 laboratoriów oraz 6 pracowni komputerowych posiadających 120 stanowisk 

komputerowych (wszystkie z dostępem do bezprzewodowego Internetu, projektorów 

multimedialnych, prezenterów oraz z nagłośnieniem). Ogólną powierzchnię sal dydaktycznych 

Wydziału szacuje się na około 3641 m2. Sale wykładowo-ćwiczeniowe o pojemności od 20 do 

130 miejsc (aula). Studenci mają dostęp do Internetu w całym budynku Wydziału.  

Wizytowane przez ZO PKA laboratoria wyposażone są w odpowiedni sprzęt i aparaturę. W 

jednostce jest dostępne specjalistyczne laboratorium logistyczne wyposażone w komputery i 

sprzęt niezbędny do tworzenia systemów kodów kreskowych (drukarki, czytniki, 

oprogramowanie) oraz bramkę RFID. Z punktu widzenia kierunku „logistyka” na szczególną 

uwagę zasługują m.in.:  

- Laboratorium Logistyczne (13 komputerów, 12 czytników kodów kreskowych, 

4 drukarki specjalistyczne (do druku etykiet logistycznych, z możliwością kodowania 

etykiet UHF, do druku kodów kreskowych, do zadruku kart plastikowych, np. 

elektronicznych, z zapisem termicznym), oprogramowanie HDF Labels, Gimp 2, ComAx 

Active, LiBre Office), zestaw transponderów aktywnych i pasywnych, konstrukcja nośna 

bramki RFID. W laboratorium tym bada się między innymi podatność kodów i kart 

elektronicznych na uszkodzenie i zniszczenie; 

- Laboratorium Fizyki i Elektrotechniki (zestaw silników: trójfazowy, asynchroniczny, 

indukcyjny oraz klatkowy), przemiennik częstotliwości z modułem sterowania, aparatura 

kontrolno-pomiarowa, zasilacze i autotransformatory, specjalistyczna aparatura z zakresu 

optyki geometrycznej); 
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- Laboratorium Chemii z aparaturą kontrolno – pomiarowa; 

- Laboratorium budowlane z aparaturą do badania wytrzymałości materiałów, w tym tych 

wykorzystywanych do budowy dróg. 

Zasoby infrastruktury dydaktycznej zaspokajają potrzeby kształcenia na kierunku 

"logistyka". Tym niemniej cześć zajęć prowadzona jest u partnerów z przemysłu. Wymienić 

należy w tym miejscu takich partnerów jak: AMAZON Centrum Logistyczne - Wrocław 

(infrastruktura magazynów i transportu wewnętrznego), CCC S.A. - Polkowice (projektowanie 

procesów i systemów logistycznych), PKP CARGO - Wrocław (infrastruktura transportu 

kolejowego), Port Lotniczy Wrocław (systemy magazynowe), ORSAY - Kobierzyce 

(opakowania w łańcuchu dostaw). 

Szerokopasmowy Internet symetryczny posiada łącze o przepustowości 100/100 Mb 

zapewniające szybki dostęp do Internetu z wykorzystaniem dowolnego urządzenia mobilnego. 

Dodatkowo do dyspozycji studentów udostępnione są trzy kioski informatyczne.  

Uczelnia dysponuje i udostępnia studentom następujące oprogramowanie:  

 system operacyjny Windows, 

 pakiet biurowy MS Office, 

 program klasy CAD: BricsCad, 

 system biznesowy: QBS,  

 program graficzny Corell Draw, 

 program Flexim, 

 program AnyLogic, 

 program SAP.  

Infrastruktura naukowo-dydaktyczna zapewnia bezpieczeństwo pod względem BHP. Na 

pierwszych zajęciach studenci są zapoznawani z przepisami BHP. Ponadto instrukcje BHP 

znajdują się w salach laboratoryjnych.  

Baza dydaktyczna i naukowa (liczba sal i wyposażenie, programy komputerowe, liczba 

stanowisk komputerowych) jest w pełni dostosowana do realizacji procesu kształcenia na 

ocenianym kierunku, w tym w szczególności służy osiąganiu przez studentów odpowiedniego 

przygotowania do prowadzenia badań i ich realizacji. Stan bazy dydaktycznej jest kompatybilny 

z planem rozwoju kierunku. 

Podczas wizytacji studenci ocenianego kierunku obecni na spotkaniu z ZO PKA 

wypowiedzieli się pozytywnie o infrastrukturze jednostki. Opinię tę potwierdza również Zespół 

Wizytujący PKA. Studenci ocenianego kierunku mają możliwość skorzystania z laboratoriów 

specjalistycznych z elektrotechniki, liczba studentów przypadająca na stanowisko jest zdaniem 

studentów zadowalająca.  

 

7.2. 

W jednostce dostępna jest Biblioteka, w której studenci mają możliwość odszukania 

specjalistycznych publikacji związanych z kierunkiem logistyka. Wydział Logistyki i Transportu 

posiada własną bibliotekę usytuowaną w budynku MWSLIT. Pomieszczenia biblioteczne o 

powierzchni ok. 70 m2 znajdują się na pierwszym piętrze budynku, w ich skład wchodzą: 

 czytelnia z 12, z możliwością podłączenia się do Internetu przez sieć bezprzewodową 

oraz gniazdkami umożliwiającymi podłączenie własnego sprzętu, 

 czytelnia internetowa – 5 stanowisk komputerowych, 

 pomieszczenie biurowe, będące jednocześnie informatorium i magazynem książek. 

Zasoby biblioteczne liczą: 

 książki - 9165 egz.  

 czasopisma - 3439 egz. 

 zbiory specjalne – 80 egz. 
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Zawierają one głównie literaturę z zakresu logistyki, transportu, zarządzania i marketingu oraz 

finansów, systemów informatycznych a także zagadnień dotyczących Unii Europejskiej. 

Z zasobów tych korzystają studenci z innych uczelni wrocławskich. Jednostka prenumeruje 

czasopisma związane z kierunkiem logistyka (m.in.: „Logistics and Transport”,  „Logistyka a 

jakość”, „Logistics Europe”) są one dostępne dla studentów w bibliotece. 

W załączniku nr 2 do Raportu samooceny szczegółowo wymieniono dostępne zasoby, tj.: 

1. listę wszystkich 47 tytułów czasopism dostępnych w bibliotece MWSLiT, w tym takich jak: 

Eurologistics, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Infrastruktura Transportu, Logistics 

Europe, Logistyka, Logistyka a Jakość, Logistyka Produkcji, Magazynowanie i Dystrybucja, 

Nowoczesny Magazyn, Opakowanie, Polska Gazeta Transportowa, Przegląd 

Komunikacyjny, Transport Miejski i Regionalny; 

2. listę 50 skryptów i podręczników akademickich napisanych przez pracowników naukowych 

MWSLIT; 

3. Wykaz materiałów konferencyjnych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym; 

4. Linki do zasobów 32 katalogów elektronicznych: pełnotekstowych, bibliograficznych 

i abstraktowych; 

5. Wykaz 20 baz pełnotekstowych i bibliograficznych do, których dostęp posiadają studenci 

MWSLIT. 

Studenci ocenianego kierunku mają możliwość skorzystania z internetowych baz danych 

(m.in.: Science Direct, Platforma Web of Science, EBSCO). Studenci mogą skorzystać z 

programu „Bibliotekarz.net”, czyli katalogu wspomagającego proces wyszukiwania 

niezbędnych publikacji. Jednostka współpracuje z CILT UK, dzięki czemu studenci mają 

możliwość korzystania z szerokich zasobów baz i publikacji tworzonych przez tą instytucję.  

System umożliwia automatyzację procesów bibliotecznych takich jak: gromadzenie wydawnictw 

zwartych i ciągłych, opracowanie zbiorów, zapisywanie i prowadzenie kont czytelników 

oraz tworzenie własnych bibliograficznych baz danych.  

Zasoby Biblioteki to m.in.: 

- skrypty, podręczniki i materiały dydaktyczne; 

- dorobek naukowy pracowników i innych uczelni związanych z logistyką; 

- materiały konferencyjne; 

- rozprawy doktorskie; 

- normy polskie i zagraniczne, instrukcje techniczno-ruchowe, leksykony, encyklopedie, 

słowniki, itp. 

Pracownicy Biblioteki świadczą usługi w zakresie informacji rzeczowych, katalogowych, 

bibliograficznych i bibliotecznych, prowadzą szkolenia z zakresu korzystania ze źródeł 

bibliograficznych, umiejętności wyszukiwania dokumentów w bazach danych oraz 

elektronicznego przeszukiwania zbiorów. W Bibliotece prowadzone są coroczne szkolenia 

z przysposobienia bibliotecznego studentów.  

Ponadto na pozytywną ocenę zasobów bibliotecznych Uczelni wpływają znaczące 

i systematycznie aktualizowane zbiory książek pisanych przez kadrę wykładowców 

i wydawanych przez uczelniane wydawnictwo. Na podkreślenie zasługuje aktywność 

publikacyjna pracowników MWSLiT, którzy są autorami wielu skryptów. Działalność 

wydawnicza polegająca na udostępnianiu studentom aktualnych skryptów uczelnianych stanowi 

jeden z istotnych atutów Uczelni. Podręczniki są sprzedawane studentom po bardzo korzystnych 

cenach.  

Biblioteka jest dostępna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 oraz w 

weekendy zjazdowe od 9.00 do 14.00 (sobota), 9.00 do 12.00 ( w niedziele). Dostępność czytelni 

(godziny otwarcia) zarówno w dni robocze, jak i weekendowe nie budzą zastrzeżeń. 

Biblioteka umożliwia dostęp do zasobów baz danych Baztech oraz Bazekon. 
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ZO PKA zapoznał sie z katalogami książek i stwierdza, że w Bibliotece dostępne są 

niezbędne podręczniki z zakresu przedmiotów prowadzonych na kierunku "logistyka" wskazane 

w sylabusach. 

ZO PKA stwierdził, że zasoby biblioteczne mając na uwadze ich aktualność, zakres 

tematyczny oraz zasięg językowy są dostosowane do potrzeb wynikających z realizacji procesu 

kształcenia na ocenianym kierunku, w tym w szczególności mających na celu osiąganie przez 

studentów przygotowania do prowadzenia badań. Wielkość tych zasobów jest dostosowana do 

liczebności studentów na ocenianym kierunku oraz planów jego rozwoju oraz umożliwia 

osiąganie efektów kształcenia w zakresie pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności 

w prowadzeniu badań..  

 

7.3. 

Zasoby materialne jakimi dysponuje Wydział Logistyki i Transportu, w tym również zasoby 

zaliczane do infrastruktury dydaktycznej, są systematycznie monitorowane pod względem ich 

przydatności i aktualności w stosunku do prowadzonych zajęć, potrzeb wynikających 

z liczebności grup studenckich oraz oczekiwań studentów niepełnosprawnych.  

Proces systematycznego doskonalenia infrastruktury stanowi niezmiennie dla MWSLIT 

duże wyzwanie począwszy od powstania Uczelni w 2001 roku. Dzieje się tak z powodu 

olbrzymich nakładów finansowych, jakie musiały być przeznaczane w zdewastowanym budynku 

na jego przebudowę i modernizację, aby mógł lepiej służyć działalności naukowo-dydaktycznej. 

Okazuje się jednak, że dalsze pomnażanie potencjału edukacyjnego Uczelni w oparciu 

o istniejący, główny budynek MWSLIT napotyka na barierę efektywności tego przedsięwzięcia.  

W planach rozwoju uwzględnia się zarówno konieczność dostosowania obiektu dla osób 

niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków i windy), jak i adaptację części poddasza na sale 

wykładowe.  

Władze Uczelni podejmują również kroki na rzecz poprawy zaplecza socjalnego dla 

studentów, jak np. dobrze funkcjonujący bar. Główny wysiłek inwestycyjny zmierza jednak 

w stronę unowocześniania bazy laboratoryjnej i informatycznej, która jest wykorzystywana 

podczas zajęć dydaktycznych. Ponadto w ramach rozwoju i doskonalenia infrastruktury Uczelnia 

przygotowała koncepcję dostosowania budynku, który ma przejąć w najbliższym czasie od 

jednostki wojskowej. Działania te doprowadzą do znacznej poprawy stanu infrastruktury 

dydaktycznej.  

Nauczyciele akademiccy realizujący proces dydaktyczny okresowo oceniają wyposażenie 

sal dydaktycznych w kontekście realizacji założonych efektów kształcenia na kierunku logistyka. 

Pod uwagę bierze się również wnioski płynące z analizy ankiet studenckich i obserwacji 

przeprowadzonych w trakcie hospitacji zajęć.  

Również otoczenie społeczno-gospodarcze bierze udział w poprawie stanu infrastruktury 

dydaktycznej poprzez udostępnianie swojej infrastruktury w realizacji zadań dydaktycznych 

związanych z procesem kształcenia na ocenianym kierunku. 

Studenci mają możliwość wypowiedzenia się o infrastrukturze jednostki jedynie z własnej 

inicjatywy podczas spotkań z opiekunem roku. Uczelnia nie prowadzi ankietyzacji, w której pyta 

studentów o możliwości rozwoju infrastruktury jednostki z perspektywy studenckiej. 

Studenci ocenianego kierunku mają możliwość wyrażania sugestii co do zakupu nowych 

pozycji literaturowych przez jednostkę 

 
 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Wydział Logistyki i Transportu posiada dobrze zorganizowaną bazę dydaktyczną oraz naukowo-

badawczą umożliwiająca realizację zakładanych efektów kształcenia. Jednostka posiada 

odpowiednio wyposażone sale wykładowe. Baza audytoriów, sal wykładowych i pomieszczeń 
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laboratoryjnych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie jest adekwatna do liczby 

studentów i wyposażona w nowoczesne środki audiowizualne. Na terenie Uczelni zapewniony 

jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Zajęcia dydaktyczne na kierunku logistyka odbywają się w salach i laboratoriach częściowo 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Pracownie laboratoryjne są odpowiednio wyposażone i wykorzystywane do prowadzenia 

zajęć, które wynikają z programu studiów, a jednocześnie pozwalają studentom rozwijać swoje 

zainteresowania w trakcie realizacji studiów i przygotowywania pracy dyplomowej. 

Laboratorium specjalistyczne z logistyki jest bardzo przydatnym narzędziem do zdobywania 

umiejętności praktycznych przez studentów ocenianego kierunku. 

Wydział posiada Bibliotekę w której studenci studiów licencjackich znajdą niezbędną 

literaturę do przygotowania pracy dyplomowej i osiągania zakładanych efektów kształcenia. 

Biblioteka, która jest dobrze wyposażona, zapewnia dostęp do literatury (w szczególności do 

pozycji wskazanych w sylabusach) i książek oraz naukowych baz danych. Wydział na bieżąco 

monitoruje rozwój infrastruktury.  

W jednostce nadal brak jest udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Studenci nie mają 

możliwości wypowiedzenia się o infrastrukturze jednostki. Uczelnia nie prowadzi ewaluacji w 

zakresie infrastruktury.   

 

Dobre praktyki 

---- 

 

Zalecenia 

 Wdrożenie ewaluacji dotyczącej infrastruktury jednostki z perspektywy studenckiej. 

 Przystosowanie infrastruktury jednostki do osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania 

efektów kształcenia 

8.1. Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania 

efektów kształcenia 

8.2. Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 8 

 

8.1 

Studenci kierunku logistyka otrzymują wsparcie dydaktyczne i naukowe od pracowników 

jednostki. Studenci studiów stacjonarnych  niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mogą 

uczestniczyć w konsultacjach nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w wyznaczonych 

przez nich godzinach  (o których są informowani na pierwszych zajęciach) lub po uprzednim 

umówieniu się. Studenci ocenianego kierunku posiadają opiekunów roku. Podczas spotkania z 

ZO PKA studenci potwierdzili, że opiekunowie roku są pomocni, zwłaszcza zaraz po 

rozpoczęciu kształcenia.  

Na pierwszych zajęciach prowadzący przedstawia studentom sylabus, określa formę 

prowadzenia i zaliczenia przedmiotu. Studentom udostępniane są materiały dydaktyczne 

niezbędne do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Studenci mają możliwość 

korzystania z zagranicznych baz danych. Podczas spotkania z ZO PKA studenci wypowiedzieli 

się zaledwie pozytywnie o kadrze prowadzącej zajęcia. Zwrócili jednak uwagę, że dużą barierą 

jest dla nich język. Większość studentów ocenianego kierunku stanowią studenci zagraniczni, 

którzy na początku procesu kształcenia nie znają języka polskiego, przez co nie zawsze są w 

stanie zrozumieć przekazywane im treści programowe. Nauczyciele akademiccy w opinii 
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studentów zagranicznych tylko w pojedynczych  przypadkach zapraszają ich na konsultacje w 

celu zgłębienia problemu. 

Studenci mogą wnioskować do Dziekana o indywidualną organizację studiów. Kryteria 

przyznania IOS są opisane w regulaminie studiów, Dziekan przychyla się do wniosku jeśli 

student spełnia co najmniej jeden z warunków: samodzielne wychowanie dzieci, studiowanie na 

dwóch kierunkach, niepełnosprawność, przewlekłą choroba, opieka nad chorym członkiem 

rodziny, wznowienie studiów po urlopie. Dziekan może wydać decyzję o przyznaniu IOS z 

innych ważnych przyczyn. IOS przyznawany jest studentowi na jeden semestr, Dziekan 

nadzoruje prawidłowy przebieg realizacji programu studiów po przyznaniu IOS. 

Biuro Karier prowadzi bazę przedsiębiorstw w których studenci mają możliwość odbycia 

praktyk. Uczelnia ma podpisane 54 porozumienia dotyczące odbywania przez studentów praktyk 

oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć (zakres zależy od założeń podpisanych porozumień). 

Studenci mają możliwość zaliczenia praktyki w ramach programu wymiany międzynarodowej 

Erasmus+ oraz w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Biuro Karier przeprowadza ze 

studentami spotkanie informacyjne dotyczące praktyki zawodowej. Studenci otrzymują wsparcie 

w zakresie realizacji programu praktyk od opiekuna zakładowego w wybranym rzez siebie 

przedsiębiorstwie oraz w jednostce od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk, który zalicza 

studentom odbytą praktykę. 

Biuro Karier prowadzi działalność edukacyjną dla studentów jednostki. Biuro Karier 

prowadzi doradztwo zawodowe dla studentów ocenianego kierunku, warsztaty umiejętności 

miękkich (autoprezentacja, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, negocjacje płacowo-

zatrudnieniowe), testy kompetencyjne (role zespołowe, kotwice Scheina). Studenci mają 

możliwość uczestnictwa w konferencji organizowanej przez BK wspólnie z pracodawcami, 

podczas której mogą odbyć oni próbną rozmowę kwalifikacyjną. Biuro Karier organizuje cykl 

spotkań „środa z pracodawcą” podczas których studenci mogą podejść do case study, po jego 

rozwiązaniu odbywają rozmowę rekrutacyjną z pracodawcą, który poszukuje pracownika na 

konkretne stanowisko. Biuro Karier organizuje targi pracy, odbywają się one przez dwa dni, 

również w sobotę. Dzięki tej praktyce w targach mogą uczestniczyć studenci studiów 

niestacjonarnych. W jednostce organizowane są również wizyty studyjne. Podczas spotkania z 

ZO PKA studenci pozytywnie ocenili możliwość wizyty w przedsiębiorstwach. Informacje 

dotyczące oferty staży, praktyk, wizyt studyjnych, pracy oraz warsztatów i kursów 

przygotowanych przez Biuro Karier studenci mają możliwość odnalezienia na stronie 

internetowej oraz w gablotach informacyjnych.  

Studenci ocenianego kierunku mogą skorzystać z systemu pomocy materialnej 

dostępnego w jednostce, zasady są opisane w Regulaminie pomocy materialnej. Studenci w 

ramach wsparcia mogą otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkiwania w domu 

studenckim lub innym obiekcie oraz zapomogę i stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

Stypendia przydziela Komisja Stypendialna w skład której wchodzi czterech przedstawicieli 

studentów. Informacje o możliwościach i sposobie otrzymania pomocy materialnej studenci 

mogą uzyskać ze strony internetowej oraz w dziekanacie. Podczas spotkania z ZO PKA studenci 

wyrazili opinię, że system pomocy materialnej jest dla nich zrozumiały i przejrzysty.  

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie od jednostki przez zatrudnienie 

asystenta. Liczba osób niepełnosprawnych jest monitorowana podczas rekrutacji, ze względu na 

konieczność poinformowania ich o trudnościach związanych z infrastruktura budynku.  Osoby 

niepełnosprawne ruchowo nie są w stanie swobodnie poruszać się po terenie jednostki. Budynek 

nie jest w żadnym stopniu dostosowany do osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne 

mogą ubiegać się o IOS oraz otrzymać wsparcie od Pełnomocnika rektora ds. osób 

niepełnosprawnych. 
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W jednostce funkcjonuje Koło Naukowe Logistyki. Studenci biorący udział w pracach 

Koła mają możliwość udziału w konferencjach naukowych oraz organizowania konferencji w 

jednostce. Członkowie Koła Naukowego biorą udział w konkursach międzynarodowych 

poświęconych logistyce w których zajmują czołowe pozycje. Koło Naukowe ściśle współpracuje 

z otoczeniem gospodarczym oraz Biurem Karier jednostki. Członkowie Koła Naukowego mają 

możliwość publikowania w czasopismach naukowych. Podczas spotkania z ZO PKA członkowie 

Koła Logistyki bardzo pozytywnie wypowiedzieli się o wsparciu otrzymywanym od jednostki, 

opiekun Koła jest zaangażowany w jego pracę i zachęca studentów do zgłębiania wiedzy z 

zakresu ocenianego kierunku. Działalność Koła jest finansowana z budżetu Uczelni.  

W jednostce funkcjonuje nowo wybrany samorząd studencki. Przedstawicielami  

studentów w tym organie są głównie studenci zagraniczni. Podczas spotkania z ZO PKA 

członkowie samorządu studenckiego poinformowali, że ich głównym celem jest integracja 

środowiska studentów Uczelni. Członkowie samorządu są obecni w Senacie Uczelni oraz 

Komisjach Stypendialnych i po powołaniu ich przez Dziekana, w gremiach zapewniających 

jakość kształcenia. Samorząd studencki promuje informacje otrzymywane od Władz jednostki 

na spotkaniach ze starostami poszczególnych lat studiów danego kierunku. Finansowanie 

samorządu opiera się o dotacje celowe.  

Studenci ocenianego kierunku mają możliwość wyjazdu na wymiany międzynarodowe. 

Wsparcie w zakresie informacyjnym studenci mogą otrzymać w Dziale współpracy 

międzynarodowej jednostki, który zajmuje się realizacją programu ERSMUS+.  Uczelnia 

wspomaga studentów w zakresie organizacyjnym w kontekście zagranicznego odbywania 

praktyki zawodowej. 

Podczas spotkania z ZO PKA studenci ocenianego kierunku wypowiedzieli się 

pozytywnie o pracy osób zatrudnionych w administracji jednostki. Ich zdaniem są to osoby 

posiadające wiedzę i kompetencje do udzielania rzetelnych informacji, będące przyjaźnie 

nastawione do studentów. Dziekanat jednostki jest dostępny zarówno dla studentów 

stacjonarnych oraz niestacjonarnych ocenianego kierunku. Studenci stwierdzili że mogą się 

zwrócić w każdej chwili o pomoc do pracowników dziekanatu i zostanie im ona bez problemu 

udzielona. 

  

8.2 

Studenci maja możliwość uzyskania informacji o wsparciu udzielanym studentom ze strony 

internetowej Uczelni. Pracownicy Dziekanatu wspierają studentów w indywidualnych sprawach. 

Pracownicy Dziekanatu są dla studentów pomocni. Podczas spotkania z ZO PKA studenci 

wypowiedzieli się pozytywnie o obsłudze jaką otrzymują od pracowników Dziekanatu. 

Samorząd studencki reprezentuje studentów przed Władzami Wydziału. Ma on możliwość 

wnioskowania o zmiany w regulaminie przyznawania pomocy materialnej, jest obecny na 

posiedzeniach Rady Wydziału. Studenci ocenianego kierunku maja możliwość oceny 

poszczególnych pracowników jednostki w ankiecie ewaluacyjnej. Studentom nie są jednak 

przedstawiane wyniki tej ewaluacji. W jednostce nie jest prowadzona ankieta umożliwiająca 

studentom wypowiedzenie się na temat obsługi administracyjnej oraz infrastruktury Uczelni. 

Jednak studenci ocenianego kierunku mają możliwość zwrócenia się do Władz jednostki 

(Prorektora, Dziekana oraz Prodziekana) z uwagami dotyczącymi funkcjonowania jednostki.  

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Studenci otrzymują od jednostki wsparcie naukowe i dydaktyczne w zakresie realizacji 

zakładanych efektów kształcenia. Nauczyciele akademiccy prowadzą konsultacje dla studentów, 

jednak podczas zajęć, w przypadku wystąpienia problemów ze zrozumieniem tematu przez 

studenta, nie proponują jego zgłębienia podczas odrębnego spotkania. W jednostce bardzo 
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dobrze funkcjonuje Biur Karier, które wspomaga studentów w pozyskiwaniu miejsc do odbycia 

praktyk zawodowych oraz organizuje kursy doszkalające. Studenci ocenianego kierunku mogą 

uczestniczyć w pracach Koła Naukowego Logistyki. Studenci wypowiadają się w ankiecie 

ewaluacyjnej na temat przygotowania i prowadzenia zajęć przez jedynie jednego nauczyciela 

akademickiego. W jednostce nie jest prowadzona ewaluacja pracy administracji jednostki oraz 

infrastruktury. Studenci nie są obligatoryjnie włączani do gremiów zapewniania jakości 

kształcenia, jest to decyzja uznaniowa Władz jednostki. Studenci zagraniczni mają problem z 

porozumiewaniem się z prowadzącymi tuż po rozpoczęciu kształcenia, ze względu na brak 

znajomości języka polskiego. Studenci mogą otrzymać informacje o procesie kształcenia ze 

strony internetowej oraz w Dziekanacie. 

 

Dobre praktyki 

---- 

Zalecenia 

 Wprowadzenie obligatoryjnego udziału studentów w gremiach zapewniających jakość 

kształcenia.  

 Wprowadzenie ewaluacji bazy dydaktyczno-naukowej oraz pracowników obsługi 

administracyjnej.  

 

5. Ocena dostosowania się jednostki do zaleceń z ostatniej oceny PKA, w odniesieniu do 

wyników bieżącej oceny 

 

Zalecenie 
Charakterystyka działań doskonalących oraz 

ocena ich skuteczności 

- na studiach II stopnia w wielu 

miejscach w przedstawionych 

dokumentach występuje nieaktualna 

nazwa „uzupełniające studia 

magisterskie”. 

- we wszystkich dokumentach MWSLiT została 

zmieniona i istnieje nazwa zgodna z ustawą Prawo o 

szkolnictwie wyższym „studia drugiego stopnia”. 

- zwiększenie aktywnego udziału 

studentów w procesie zapewniania 

jakości kształcenia. Informowanie 

studentów o wynikach monitowania 

procesu jakości kształcenia i 

uzyskiwanych efektów kształcenia 

oraz o wprowadzanych zmianach. 

 

Jednym z podstawowych celów zawartych w 

Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (przyjęty Uchwałą Senatu 40/2017 z dnia 

14.09.2017) jest: „angażowanie studentów i 

zewnętrznych interesariuszy MWSLiT w proces 

zarządzania jakością kształcenia, w tym w 

projektowanie i ocenę osiąganych efektów 

kształcenia”. W procesie analizy efektów kształcenia 

uczestniczą przedstawiciele studentów, którzy w 

sposób bezpośredni lub pośredni (np. za 

pośrednictwem Samorządu Studentów) wyrażają 

opinie o stopniu osiągania zakładanych efektów 

kształcenia- System Weryfikacji Efektów Kształcenia 

(przyjęty Uchwałą Senatu 39/2017 w dniu 

14.09.2017). W ramach Systemu zapewnienia jakości 

wskazano, że samorząd studencki realizuje zadania 

związane z procesem ankietowania procesu 

kształcenia. W jednostce prowadzona jest ankieta 

ewaluacyjna, która dotyczy jedynie prowadzącego 
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zajęcia. W tym zakresie studenci uczestniczą w 

projektowaniu treści pytań ankiety, zapewniają jej 

terminowy przebieg oraz dbają o ich anonimowość i 

rzetelność ocen. Studentom nie są jednak 

przedstawiane wyniki ewaluacji kadry. W jednostce 

nie jest natomiast prowadzona ankieta umożliwiająca 

studentom wypowiedzenie się na temat obsługi 

administracyjnej oraz infrastruktury Uczelni. Z 

powyższych względów zalecenie nie zostało 

zrealizowane w pełni. 

- zwiększenie nadzoru nad procesem 

dyplomowania, gdyż ogólny poziom 

prac licencjackich i magisterskich 

można ocenić jako przeciętny. W 

niektórych pracach jest zbyt uboga 

literatura, szczególnie książkowa. 

Dotyczy to również prac 

magisterskich, w których nacisk 

powinien być położony na podstawy 

teoretyczne danego zagadnienia. 

W ramach doskonalenia procesu jakości prac 

dyplomowych wdrożono szereg działań, w ramach 

których zaktualizowano Regulamin dyplomowania 

(przyjęty Uchwałą Senatu 55/2017 z dnia 14.12.2017). 

Zorganizowano cykl spotkań Rektora z nauczycielami 

akademickimi prowadzącymi prace dyplomowe, 

Proseminarium dyplomowe, Seminarium dyplomowe, 

które poświęcono wyłącznie dyskusji na temat 

procedury dyplomowania oraz merytorycznych i 

formalnych aspektów prac. Zmieniono formułę 

prowadzenia kursów: Proseminarium dyplomowe oraz 

Seminarium dyplomowe – zwiększono nacisk na 

umiejętność korzystania z literatury, analizę struktury 

pracy oraz umiejętność implementacji metodologii 

badawczej. Zalecenie to jednak nie zostało realizowane 

w pełni, ponieważ nadal występuje brak różnic między 

pracami licencjackimi oraz magisterskimi, a prace 

inżynierskie nie zawierają projektowego komponentu 

praktycznego, który jest niezbędny dla tego typu prac . 

- zaleca się uczestniczenie 

recenzenta w procesie obrony pracy 

dyplomowej. 

Uczelnia stara się zapewnić, by recenzent uczestniczył 

w egzaminie dyplomowym co jednak nie zawsze ma 

miejsce. 

- zwrócenia uwagi wymaga kwestia 

infrastruktury dydaktycznej oraz 

brak własnej sali gimnastycznej. 

Władze Uczelni aktywnie dbają o wszechstronny 

rozwój i zdrowie studentów. W listopadzie 2016 r. 

powstał przy Uczelni Klub AZS przy MWSLiT, 

ponadto stworzono studenckie sekcje sportowe: piłka 

nożna, koszykówka, kulturystyka. W ramach kursu 

Wychowanie fizyczne ofertowany jest bogaty wybór 

sportów, a dodatkowo  studenci mają możliwość 

korzystania z dodatkowych zajęć sportowych: basen i 

futsal. 

-zapoznanie studentów z efektami 

kształcenia i sylabusami 

przedmiotów oraz zapewnienie im 

dostępu do nich; 

 

W Zarządzeniu Dziekana Nr 3/2017 z dn. 02.10.2017 

r. uregulowano na Wydziale Logistyki i Transportu 

zasady opracowywania, gromadzenia i udostępniania 

sylabusów. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Dziekana 

w sprawie realizacji zajęć przez pracowników 

Wydziału Logistyki i Transportu w roku akademickim 

2017/2018 „Prowadzący przedmiot ma obowiązek 

przedstawić studentom, na pierwszych zajęciach, 
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informacje zawarte w sylabusie”. Z opinii studentów 

przekazanej podczas spotkania z ZO PKA wynika, iż z 

powyższego obowiązku kadra wywiązuje się 

prawidłowo i zalecenie zostało zrealizowane. 

- Regulamin praktyk studenckich 

wymaga formalnej akceptacji. 

 

Aktualnie obowiązujący Regulamin Praktyk 

Zawodowych został zaktualizowany w dniu 

14.12.2017 Uchwałą Senatu 56/2017. 

- zaleca się udostępnienie 

Regulaminu Studiów studentom, 

gdyż jest on wyłącznie w 

dziekanacie, stąd studenci nie znają 

jego treści. 

Regulamin studiów został udostępniony studentom w 

indywidualnych kontach w Wirtualnym Dziekanacie 

(zakładka pliki do pobrania). Jest on dostępny zarówno 

w języku polskim, jak i angielskim. 

- wskazane jest aktywowanie 

studentów do wymiany 

międzynarodowej, która nie cieszy 

się wśród nich zbytnią 

popularnością. 

Wysiłki Władz Uczelni oraz Działu Współpracy 

Międzynarodowej zwiększyły zarówno świadomość 

możliwości wymiany międzynarodowej wśród 

studentów, jak i stopień ich realizacji. Bardzo dobre 

prowadzenie programu wymian w przeszłości (m.in. w 

ramach programu Erasmus oraz Erasmus+) wpłynęło 

pozytywnie na wysokość środków finansowych, 

a razem z tym na stopień mobilności. Istotne znaczenie 

miało uruchomienie klubu Erasmusa, poszerzenie 

zakresu geograficznego wymian na kraje partnerskie 

oraz intensyfikacja działań promocyjnych (m.in. strona 

www uczelni oraz Facebook). 

- weryfikacja przydziału punktów 

ECTS. 

 

Wszelkie programy studiów zostały zaktualizowane i 

zawierają odpowiednią dla danego stopnia liczbę 

punktów ECTS. Struktura punktów ECTS została 

rozpisana zgodnie z wymaganiami dla każdego 

przedmiotu – szczegółowe rozwiązania zawarto w 

planie studiów. Zalecenie zostało zrealizowane. 

- opracowanie dokumentu 

wprowadzającego stosowanie 

Regulaminu organizacyjnego 

Archiwum MWSLiT oraz instrukcji 

archiwalnej oraz procedur, z których 

wynikałoby w jaki sposób Wydział 

prowadzi dokumentację dotyczącą 

archiwizacji dokumentacji związanej 

z realizacją zajęć dydaktycznych i 

gromadzeniem dokumentacji 

potwierdzającej uzyskanie 

zakładanych efektów kształcenia. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 

Kanclerza Nr 13/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w 

sprawie udoskonalenia regulaminu Archiwum 

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i 

Transportu oraz w Uchwale Senatu NR 56/2017 z dnia 

14.12.2017 r. Zalecenie zostało zatem spełnione. 

 

-zwrócenie uwagi na działalność 

Biura Karier, które jest bardzo 

negatywnie oceniane przez 

studentów. 

Celem działania Biura Karier jest m.in. prowadzenie 

działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i 

absolwentów uczelni. Zgodnie z Regulaminem 

Praktyk Studenckich obowiązujących w 

Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i 

Transportu we Wrocławiu student może skorzystać z 

ofert Biura Karier dotyczącej miejsca odbycia praktyki 
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studenckiej bądź także może indywidualnie podjąć 

praktykę u pracodawcy. Student może się także zgłosić 

do Biura Karier w celu pośredniczenia uczelni w 

zorganizowaniu praktyki. Biuro Karier MWSLiT 

aktywnie uczestniczy w tym procesie poprzez 

prowadzenie elektronicznej bazy ofert praktyk, staży 

jak również pracy, która jest dostępna na stronie 

internetowej biura (www.kariera.mwsl.eu). Ponadto 

wszystkie aktualne oferty są dostępne na tablicach 

informacyjnych jak również są do pobrania w wersji 

drukowanej. Biuro Karier oferuje także możliwość 

spotkania z doradcą zawodowym, który służy pomocą 

przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych jak 

również może pomóc w określeniu predyspozycji 

zawodowych. Ponadto studenci MWSLiT mogą 

korzystać z zajęć warsztatowych podnoszących ich 

kwalifikacje. Dotychczas zrealizowano zajęcia m.in. z: 

Drogi do kariery, Przedsiębiorczość młodych, 

Rekrutacji bez stresu czy Zarządzania czasem.  

Ponadto Biuro Karier MWSLiT organizuje cykliczne 

spotkania z pracodawcami oraz wyjazdy studyjne do 

firm, dając tym samym studentom możliwość 

nawiązania kontaktów z przedstawicielami z branży. 

Raz w miesiącu w murach uczelni odbywa się 

prezentacja rekrutacyjna, dająca szansę znalezienia 

atrakcyjnego zatrudnienia. Dotychczas zrealizowano 

wyjazdy studyjne m.in. do: Volvo, Amazon na 

Bielanach Wrocławskich, Faurecia w Wałbrzychu, 

Electrolux w Oławie, CCC w Polkowicach, Lotnisko 

Wrocław, PKP CARGO, Centrum Zarządzania 

Kryzysowego we Wrocławiu, LEONI Kabel Polska 

Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa w Warszawie, Dworzec 

Łódź Fabryczna, ORDIPOL sp. z o. o. (ORSAY), 

Kuehne+Nagel Sp. z o.o. na Bielanach Wrocławskich, 

Roland International Polska Sp. z o.o. w Koninie.Biuro 

Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i 

Transportu we Wrocławiu organizuje także  TARGI 

PRACY, dając możliwość nawiązania współpracy 

wiodącym firmom z branży TSL z grupą potencjalnych 

pracowników. Targi Pracy to cykliczne wydarzenie 

organizowane w MWSLiT, cieszące się dużym 

zainteresowaniem zarówno ze strony studentów, 

absolwentów, jak również ze strony pracodawców. 

Celem Targów Pracy jest budowanie i rozwój relacji 

pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem, a 

także zapoznanie się z ofertami pracy, proponowanymi 

przez firmy, oraz możliwość bezpośredniego poznania 

procesów rekrutacji przez studentów czy absolwentów. 

W ostatnich dwóch edycjach gościliśmy następujących 

wystawców: Colian Logistic sp. z o.o, Crusar, GEFCO 
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Polska Sp. z o.o., IKEA Retail Sp. z o.o., Impel S.A., 

LKW WALTER Internationale Transportorganisation 

AG., NEONET S.A., Priority Freight Sp. z o.o., Rohlig 

Suus Logistics S.A, SPEDIMEX Sp. z o.o., Sprint 

Logistyka Polska S.A. SP. K., Kuehne +Nagel, 

Rohling Suus, Regesta, Amazon, Hellmann 

Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k. Podczas 

targów pracy odbywają się także prezentacje firm oraz 

warsztaty rekrutacyjne, specjalnie przygotowane 

studentów i absolwentów uczelni. Celem Biura Karier 

jest także prowadzenie całości spraw związanych z 

zapewnieniem opieki i pomocy organizacjom 

studenckim oraz organom samorządu studenckiego. 

Biuro aktywnie wspiera działania Samorządu 

Studenckiego, tym samym będąc współorganizatorem 

wszelkiego rodzaju inicjatyw studenckich, takich jak 

np.: Integracyjny mecz piłki nożnej, Otrzęsiny, 

Zwiedzanie Wrocławia z Przewodnikiem, Juwenalia, 

Mikołajki czy także Dzień Kobiet. Biuro Karier 

aktywnie wspiera również działające na Uczelni koła 

naukowe poprzez współorganizowanie branżowych 

wyjazdów w kraju i zagranicą (m.in. Ogólnopolski 

Kongres Magazynowania i Logistyki Modern 

Warehouse w Warszawie, Międzynarodowe Targi 

Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 

w Kielcach). Ważnym wydarzeniem w historii  

wspólnej działalności było także dwukrotne 

zorganizowanie Studenckiej Konferencji MOD-LOG, 

połączonej z targami pracy. Biuro karier także 

aktywnie uczestniczy w organizacji wyjazdów 

studyjnych dla kół naukowych. W rezultacie percepcja 

Biura Karier uległa istotnej poprawie w związku z 

czym zalecenie można uznać za spełnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


