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Wstęp

W grudniu 2007 dobiegła końca druga, trzyletnia kadencja Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. Minione 6 lat były okresem intensywnej pracy: 
na 130 posiedzeniach Prezydium Komisji podjęło ponad 2000 uchwał 
w sprawie oceny jakości kształcenia oraz zaopiniowało ponad 1800 wnio-
sków o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kierunku studiów.

Obligatoryjnej ocenie podlegały wszystkie jednostki prowadzące 
studia wyższe, tak w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Z ogól-
nej liczby 118 kierunków studiów, 100 kierunków zostało (co najmniej 
jednokrotnie) ocenionych w większości polskich uczelni. 

Wszystkie ocenione jednostki otrzymały uchwały Komisji. W przypad-
ku ocen warunkowych bądź negatywnych, uchwałom towarzyszyły szcze-
gółowe uzasadnienia, precyzyjnie wskazujące uchybienia, wykluczające 
możliwość uzyskania oceny pozytywnej. Również do ocen wyróżniających 
dołączone były obszerne uzasadnienia.

Dokonując setek ocen jakości kształcenia, organy Komisji zgromadziły 
pokaźny kapitał doświadczenia. Ma ono charakter unikalny, wynikający 
z faktu dokonywania wielokrotnych analiz porównawczych jakości i spo-
sobów prowadzenia kształcenia w niemal wszystkich polskich uczelniach 
(pominięto jedynie uczelnie „najmłodsze”, które jeszcze nie wychowały 
absolwentów).

To doświadczenie było podstawą uogólniającej, syntetycznej refl eksji 
nad jakością kształcenia na kilkudziesięciu kierunkach studiów, w przy-
padku których cykl oceniania dobiegł w zasadzie końca. Państwowa 
Komisja Akredytacyjna podjęła ten dodatkowy trud, zdając sobie spra-
wę z korzyści, jakie mogą płynąć z podzielenia się ze społecznością aka-
demicką swoją wiedzą i doświadczeniem. Wykonując tę pracę, Komisja 
postanowiła także i w taki sposób realizować przyjęte w swojej misji 
zobowiązanie do wspomagania polskich uczelni w procesie budowy 
dobrej jakości kształcenia. 

Niniejsza publikacja jest pierwszą z cyklu broszur zawierających 
raporty, poddające analizie mocne i słabsze strony kierunków studiów 
prowadzonych w polskich uczelniach. Ich lektura umożliwi zapoznanie 
się z ogólną kondycją danego kierunku, a dla jednostek prowadzących 
kształcenie w tym zakresie będzie mogła stanowić punkt odniesienia, 
pozwalający na usytuowanie indywidualnych osiągnięć i trudności na 
szerszym tle.
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Pierwsza publikacja zawiera uwagi dotyczące 37 kierunków studiów, 
następne dotyczące kolejnych kierunków są opracowywane. Państwo-
wa Komisja Akredytacyjna przygotowuje także publikację uzasadnień 
wszystkich swoich uchwał zawierających oceny wyróżniające. Pomy-
słodawcom tej publikacji przyświecała myśl, że nic nie zachęca bardziej 
do dążenia do doskonałości jak dobry przykład tych, którym udało się ją 
osiągnąć.

Zbigniew Marciniak
Przewodniczący 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej
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Raport opracował: 
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 18, 
w tym:

- w uczelniach publicznych: 12 
- w uczelniach niepublicznych: 6 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 11
w tym:
 - w uczelniach publicznych: 10 
 - w uczelniach niepublicznych: 1 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach,
na studiach stacjonarnych: 6743
w tym:
 - w uczelniach publicznych: 6506 
 - w uczelniach niepublicznych: 237 
na studiach niestacjonarnych: 2189
w tym:
 - w uczelniach publicznych: 1987 
 - w uczelniach niepublicznych: 202 

4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 2 8 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 1 0 0
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5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek:
Ocena jednostek prowadzących kształcenie na kierunku „architek-

tura i urbanistyka” objęła 11 jednostek i przeprowadzona była w czasie 
24 miesięcy. Oceniono w tym czasie ponad 61% wszystkich jednostek 
prowadzących kształcenie na tym kierunku. W chwili opracowania tego 
raportu nie zostały jeszcze objęte oceną 2 jednostki w uczelniach publicz-
nych i 5 jednostek w uczelniach niepublicznych. Wszystkie one prowa-
dzą  kształcenie na studiach I stopnia, ale nie zrealizowały pełnego cyklu 
kształcenia (włącznie z dyplomowaniem) i dlatego nie zostały objęte pla-
nem wizytacji zespołów oceniających.

W okresie przeprowadzania oceny w wizytowanych jednostkach 
kształcenie na kierunku „architektura i urbanistyka” prowadzone było na 
poziomie studiów: jednolitych magisterskich, I stopnia (inżynierskich), 
II stopnia (uzupełniających magisterskich). Dominującym poziomem 
kształcenia były studia jednolite magisterskie. Wizytowane jednostki 
przygotowywały się do wprowadzenia (tak na studiach stacjonarnych, jak 
i niestacjonarnych) kształcenia na poziomie I i II stopnia. 

Podczas rekrutacji na studia – oprócz uwzględnienia ocen z egzami-
nu maturalnego – bierze się pod uwagę wynik egzaminu sprawdzającego 
zdolności plastyczne. Jednostki starają się  maksymalnie zobiektywizo-
wać oceny z tego egzaminu. Ciekawa w tym zakresie jest forma egzaminu 
i oceniania prac przyjęta w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Ar-
chitektury. 

Specyfi czną cechą studiów niestacjonarnych na kierunku „archi-
tektura i urbanistyka” jest wprowadzenie tzw. studiów wieczorowych, 
które realizowane są jako niestacjonarne, ale według tygodniowego 
harmonogramu zajęć (jak na studiach stacjonarnych). Studia wieczo-
rowe przeważnie realizowane są według takiego samego programu jak 
studia stacjonarne (dzienne). Zasadniczą różnicę między tymi formami 
studiów stanowić ma to, że na studiach wieczorowych zajęcia powinny 
rozpoczynać się po godzinie 15. Podczas wizytacji stwierdzono, że go-
dziny rozpoczęcia zajęć na studiach wieczorowych są wcześniejsze (np. 
od godz. 12). Niekiedy zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) 
i niestacjonarnych (wieczorowych) prowadzone są wspólnie, a  o tym, 
czy studenci płacą za studia czy też nie zależy jedynie od formalnego ich 
przyporządkowania jako odbywających studia stacjonarne  albo wieczo-
rowe. Podczas wizytacji zespoły oceniające zwracały uwagę na opisane 
wyżej nieprawidłowości.

Wskaźniki, które charakteryzują kształcenie (wg obowiązującego wów-
czas rozporządzenia) nie przekraczały wartości uznanych za górny próg 
wartości dopuszczalnych. 

Procedury oceny jakości kształcenia były w większości jednostek w fa-
zie wprowadzania i weryfi kowania (niekiedy ich opracowywanie rozpo-
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czynano na krótko przed wizytacją zespołu oceniającego. W różnej fazie 
przygotowań do wdrożenia był system punktowy ECTS (od stosowania 
go już od 2001 r. do podjęcia działań nad jego opracowaniem tuż przed 
przyjazdem zespołu opiniującego).

Ankiety studenckie dotyczące oceny zajęć dydaktycznych stosowane 
były sporadycznie. Bywało, iż pracownicy dydaktyczni oceniani przez 
studentów nie byli informowani o ocenach i uwagach studentów podanych 
w ankietach ich dotyczących. Taka formuła uniemożliwiała zrealizowanie 
jednego z głównych celów uruchomienia procedury ankietowania. 

Do hospitowania zajęć przez przełożonych przyznawały się wszystkie 
jednostki, ale dokumentację z tym związaną mogli okazać tylko niektórzy. 

System wewnętrznej oceny jakości kształcenia jako procedura obo-
wiązująca w uczelni i zatwierdzona przez senat nie występował w żadnej 
jednostce. 

Programy kształcenia na studiach stacjonarnych wpisywały się dobrze 
w wymagania określone w standardach kształcenia. Na studiach niesta-
cjonarnych (zaocznych) pojawiły się zajęcia nazwane „kontrolowaną pra-
cą własną” z przedmiotów, co do których standard określa jednoznacznie 
liczbę godzin. Wymiar godzinowy „kontrolowanej pracy własnej równy 
był brakującej liczbie godzin między ujętą w programie zajęć „na sali” 
a wymienioną w standardzie. Taka formuła realizacji zajęć i włączania 
ich do wymaganej w standardzie liczby godzin zajęć „na sali” jest błędem 
metodologicznym, na który zwrócono uwagę podczas wizytacji. 

Duża grupa studentów kształcących się na kierunku „architektura 
i urbanistyka” w każdej z wizytowanych jednostek jest aktywna i za-
angażowana w proces kształcenia. Odczuwało się to podczas spotkań 
ze studentami, wizytowania zajęć oraz podczas lektury raportów sa-
mooceny. W każdej jednostce działają koła naukowe (nawet w uczel-
niach prowadzących kształcenie na poziomie I stopnia), aktywny jest 
samorząd studencki, występują kontakty między grupami studenckimi 
różnych uczelni (w ramach struktury OSSA). Osiągane wyniki kształ-
cenia wyrażane średnią oceną są również wyższe od przeciętnych. 
W Politechnice Krakowskiej przykładowo w jednym roku na Wydziale Ar-
chitektury kształciło się aż siedmiu stypendystów Ministra (na 13 przed-
łożonych zgłoszeń od osób spełniających wysokie przecież wymagania 
regulaminowe w tym zakresie). 

Proces dyplomowania jest dobrze ukształtowany formalnie i wła-
ściwie realizowany. Tematy prac dyplomowych są różnorodne i odpo-
wiadają kierunkowi kształcenia. Obrony prac dyplomowych odbywają 
się często przed komisjami poszerzonymi o przedstawicieli stowarzy-
szeń naukowo-technicznych (Politechnika Wrocławska) i połączone są 
z wcześniejszą prezentacją plansz (Politechniki: Warszawska i Krakow-
ska). 
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Szeroko rozwijana jest współpraca międzynarodowa. Obejmuje ona 
studentów (program Socrates, wymiana dwustronna) i pracowników.

Kadra dydaktyczno-naukowa w jednostkach publicznych jest zróżni-
cowana. Występują jednostki o bardzo licznej kadrze naukowej o szero-
kim spektrum specjalności (np. Politechniki: Krakowska, Wrocławska 
i Warszawska) obok innych, które mogą przedstawić zaledwie kadrę 
w minimalnym, określonym w rozporządzeniu, wymiarze. Spośród wizy-
towanych jednostek trzy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego (Politechniki: Krakowska, Warszawska 
i Wrocławska). Wszystkie wizytowane jednostki przedstawiły kadrę, któ-
ra spełniała warunki określone w rozporządzeniu odnośnie do minimum 
kadrowego. W jednostkach występuje stosunkowo duża liczba adiunktów 
przy jednocześnie niewielkiej i stale malejącej grupie asystentów. 

W większości jednostek działalność zawodowa kadry nauczającej lo-
kuje się poza jednostką i stąd w śladowym wymiarze występują zlecenia 
z zewnątrz. Niewielka jest też liczba grantów (projektów badawczych) 
fi nansowanych przez KBN w stosunku do liczebności kadry dydaktyczno-
naukowej. 

Spotkania zespołów oceniających ze studentami i pracownikami były 
interesujące tematycznie i gromadziły stosunkowo liczne grupy uczest-
ników. Stanowiły one dobre forum wymiany uwag i weryfi kacji danych 
podawanych w raportach samooceny. 

6. Analiza mocnych stron kierunku:
Liczba jednostek prowadzących kształcenie na kierunku „architektura 

i urbanistyka” nie jest duża. Do jednostek działających w uczelniach pu-
blicznych zaczęły dołączać również jednostki usytuowane w uczelniach 
niepublicznych. Te ostatnie czerpią kadrę dydaktyczną (w szczególności 
z grupy prof. i dr hab.) z uczelni publicznych. Do mocnych stron kierunku 
zaliczyć trzeba kadrę dydaktyczno-naukową. Nad utrzymaniem wysokie-
go poziomu naukowego tej kadry dbają środowiska działające w tych jed-
nostkach, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego (są trzy takie jednostki). 

Zainteresowanie kształceniem na kierunku „architektura i urbanisty-
ka” jest znaczne i stąd – przy niewielkiej liczbie jednostek prowadzących 
to kształcenie – duża liczba kandydatów na te studia. Można więc wy-
bierać najlepszych studentów, którzy są zainteresowani osiąganiem jak 
najlepszych wyników. 

Baza dydaktyczna kilku jednostek została oceniona jako bardzo do-
bra. W prawie wszystkich jednostkach są dobrze przygotowane pracow-
nie do zajęć plastycznych (rysunek, rzeźba). Znacznie gorsze jest przy-
gotowanie pracowni typu budowlanego (materiały budowlane, fi zyka 
budowli). 
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Do mocnych stron obydwu środowisk (kadry i studentów) należy otwar-
tość na kontakty międzyuczelniane tak w kraju jak i za granicą. Efektem 
tej współpracy są organizowane seminaria i konferencje, wymiana stu-
dentów a nawet podejmowanie wspólnych tematów badawczych. Najsil-
niejsze ośrodki poddają się również ocenie przez gremia międzynarodowe 
(RIBA) uzyskując również akredytację przez te gremia przyznawaną. 

7. Analiza słabych stron kierunku:
Do słabszych stron kształcenia na kierunku „architektura i urbanisty-

ka” należy śladowy udział prac o charakterze ekspertyzy lub projektu 
rozwiązania praktycznego realizowanych w ramach jednostki. Prace ta-
kie najczęściej realizowane są poza jednostką i niekiedy włączani są do 
ich wykonania studenci (ale bardzo rzadko jako współautorzy). Zbyt małe 
jest też zainteresowanie kadry nauczającej pozyskiwaniem grantów. 

Nieznaczne braki w kształtowaniu programów nauczania i dokumen-
tacji z tego zakresu były wskazywane przez zespoły oceniające i stosun-
kowo szybko naprawiane przez kierujących jednostką. Świadczyły o tym 
pisma wyjaśniające po otrzymaniu raportów przygotowanych przez ze-
społy oceniające. 

Chociaż w większości jednostek baza dydaktyczna jest dobra, a niekie-
dy nawet bardzo dobra, to jednak występują jednostki z bazą dydaktyczną 
poniżej „progu wydolności”. Stosunkowo najsłabiej jest z wyposażeniem 
w komputery w pracowniach komputerowych, w których prowadzone są 
zajęcia ze wspomagania komputerowego projektowania architektonicz-
nego. 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Widoczne jest mobilizujące oddziaływanie wizytacji do poprawy wa-

runków kształcenia (pomaga w tym najpierw przygotowanie raportu sa-
mooceny, a potem treść raportu zespołu oceniającego). 

Można oczekiwać, że w najbliższym okresie zauważalne staną się 
efekty włączenia się do prowadzenia kształcenia na kierunku „architek-
tura i urbanistyka” jednostek działających w uczelniach niepublicznych. 
Kształcą one obecnie na poziomie I stopnia i zapewne część ich absolwen-
tów będzie chciała kontynuować studia II stopnia w uczelniach publicz-
nych. Wówczas nastąpi weryfi kacja poziomu kształcenia w uczelniach 
niepublicznych. Kadrę tych uczelni stanowią najczęściej przechodzący 
na emeryturę pracownicy uczelni publicznych. 
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Raport opracował: 
prof. dr hab. inż. Jan Żelazo

Raport podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Liczba ocenionych jednostek prowadzących: 71. 

Liczba ocenionych jednostek organizacyjnych: 72. 
 W opracowaniu uwzględniono wyniki akredytacji następujących jed-

nostek organizacyjnych:

Lp Uczelnia

Jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek 
studiów architektura 
krajobrazu

Rodzaj prowadzonych studiów

1 Akademia Rolnicza 
w Szczecinie

Wydział Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa

-jednolite magisterskie – 
stacjonarne 
-I stopień niestacjonarne

2
Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski

Wydział Matematyczno – 
Przyrodniczy

-jednolite magisterskie – 
stacjonarne 
-I stopień stacjonarne

3 Politechnika 
Krakowska Wydział Architektury -jednolite magisterskie – 

stacjonarne

4     

Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego 
w Warszawie

Wydział Ogrodnictwa 
i Architektury 
Krajobrazu 

-jednolite magisterskie – 
stacjonarne 
-I stopień stacjonarne 
-I stopień niestacjonarne
-II stopień niestacjonarne

5
Uniwersytet 
Przyrodniczy 
we Wrocławiu

Wydział Inżynierii 
Kształtowania 
Środowiska i Geodezji 

-jednolite magisterskie – 
stacjonarne 
-I stopień stacjonarne 
-I stopień niestacjonarne
-II stopień niestacjonarne
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6

Uniwersytet 
Warmińsko-
Mazurski 
w Olsztynie

Wydział Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa -I stopień stacjonarne

7

Wyższa Szkoła 
Ekologii 
i Zarządzania 
w Warszawie

Wydział Architektury -I stopień stacjonarne 
-I stopień niestacjonarne

Liczba studentów kształcących się w ocenianych  jednostkach: 3. 3080
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2712,
- w uczelniach niepublicznych: 368.

Szczegółowe dane przedstawia zestawienie:

Lp Uczelnia

Liczba studiujących

ogółem stacjo-
narnie

niestacjo-
narnie

Udział studiujących 
[%]

stacjon. niestacjon.

1 AR w Szczecinie 402 365 37 91 9

2 KUL 265 265 100

3 PK w Krakowie 369 352 17 95 5

4 SGGW 
w Warszawie 620 388 232 62 38

5 UP we Wrocławiu 808 563 245 69 31

6 UWM w Olsztynie 248 248 – 100

7 WSEiZ 
w Warszawie 368 170 198 46 54

RAZEM 3080 2351 729 76 24

Z przedstawionych danych wynika, że:
zdecydowana większość studentów (ok. 88%) studiuje w uczeniach • 
państwowych,
Większość uczelni prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne.  Zde-• 
cydowana większość studentów - około 76%, studiuje w systemie sta-
cjonarnym.
Najwyższy wskaźnik studiujących w systemie niestacjonarnym jest • 
w WSEiZ – 54%,  a następnie w SGGW (38%) i UP we Wrocławiu 
(31%),
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Struktura wydanych ocen:4. 
W wyniku przeprowadzonych procedur akredytacyjnych  sformułowa-

no 13 ocen, w tym 5 dla jednolitych studiów magisterskich (4 pozytywne 
i 1 warunkowa), 6 dla studiów pierwszego stopnia (wszystkie oceny pozy-
tywne)  i 2 oceny (pozytywne) dla studiów II stopnia.                

Szczegółową strukturę ocen przedstawia zestawienie: 

Lp Typ uczelni

Liczba jednostek objętych akredytacją

ogółem
w tym:

stacjonarne niestacjonarne

Jednolite 
magisterskie I stopień II stopień I stopień II stopień

1 Politechniki 1 1 - - - -

2 Rolnicze 3 3 2 - 3 2

3 Uniwersytety 2 1 (w) 2 - - -

4 Niepubliczne 1 - 1 - 1

RAZEM 5 5 - 4 2

Uwaga: (w) – ocena warunkowa (KUL)

Analiza mocnych stron kierunku:5. 
kierunek architektura krajobrazu cieszy się we wszystkich uczelniach • 
dużą przychylnością władz, co stwarza dobre perspektywy rozwoju, 
uczelnie z umiarem przyjmują kandydatów na studia na kierunku • 
architektura krajobrazu dzięki czemu wszystkie uczelnie zachowują 
bardzo korzystny stosunek liczby studentów  do liczby nauczycieli  
tworzących  minimum kadrowe. W tych warunkach zapewniony jest 
bliski kontakt nauczyciel-student. W większości uczelni owocuje to 
współpracą w badaniach naukowych, ekspertyzach i studiach projek-
towych a w efekcie wysokim poziomem prac dyplomowych,
profi l kształcenia jest zgodny z kierunkiem studiów i sylwetką absol-• 
wenta. Dobór przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, 
ich zakres treściowy oraz wymiar godzinowy są zgodne ze standardem 
a sekwencja przedmiotów w planie studiów odpowiada logicznej kolej-
ności przekazywania wiedzy,
baza dydaktyczna uczelni prowadzących kierunek architektura kra-• 
jobrazu jest dobra. Zasoby biblioteczne Uczelni zaspokajają potrzeby 
kształcenia na ocenianym kierunku a dostęp do tych zasobów i możli-
wości ich wykorzystywania są właściwe,
tematyka ocenianych prac dyplomowych wiąże się z różnymi aspek-• 
tami architektury krajobrazu miejskiego i otwartego. Większość prac 
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zawierała wszystkie niezbędne składowe: cel i zakres opracowania, 
metodykę, wyraźnie określony wkład własny, opis przeprowadzonych 
badań, analiz i studiów, opis proponowanych rozwiązań, podsumowa-
nie i wnioski, bibliografi ę, plansze projektowe. Prace spełniają wymogi 
prac magisterskich. Poziom większości  ocenianych prac uznano za do-
bry i bardzo dobry. Duża część prac wyróżnia się wysokim poziomem 
grafi cznym. Znaczna część prac jest realizowana pod kątem potrzeb 
różnych jednostek administracji publicznej,
jednostki prowadzące studia na poziomie magisterskim prowadzą • 
działalność naukową  zgodną z profi lem studiów. Większość nauczy-
cieli akademickich, ujętych w minimum kadrowym kierunku, posiada 
dorobek naukowy związany z programem kształcenia kierunkowego 
i jest on wykorzystywany w  procesie dydaktycznym,
w wielu jednostkach badania naukowe, praktyki studenckie, ćwiczenia • 
terenowe i tematyka prac dyplomowych powiązane są z lokalnymi po-
trzebami, zgłaszanymi przez jednostki administracji publicznej i inne 
podmioty,
z rozmów przeprowadzonych ze studentami  podczas wizytacji wyni-• 
ka, że zdecydowana większość wybrała kierunek studiów z uwagi na  
swoje zainteresowania. Studenci osiągają dobre wyniki, obserwuje się 
dużą aktywność studenckiego ruchu naukowego,
procedury administracyjne, dokumentowanie studiów, obsługa stu-• 
dentów prowadzone są poprawnie. Powszechnie, przy dokumentowa-
niu studiów wykorzystuje się programy komputerowe. 

Analiza słabych stron kierunku:6. 
system doskonalenia jakości kształcenia w ocenianych jednostkach • 
wymaga dopracowania. Prowadzone są sondaże ankietowe opinii stu-
dentów, lecz nie funkcjonuje sprawny mechanizm przenoszenia wyni-
ków z ankiet na modyfi kację nauczania (korekty programów, organiza-
cja zajęć, dobór kadry itp.). Żadna z ocenianych uczelni nie prowadzi 
zewnętrznej oceny jakości kształcenia (poprzez udział instytucji lub 
osób spoza uczelni),
niezadowalająco funkcjonuje mechanizm indywidualizacji kształ-• 
cenia. We wszystkich uczelniach istnieją regulaminowe (statu-
towe) możliwości indywidualizacji kształcenia, lecz w prakty-
ce, studenci bardzo rzadko podejmują indywidualny tok studiów. 
Do rzadkości należą także studia wymienne w ramach  programu Era-
smus-Socrates. Jedyną realną formą indywidualizacji kształcenia jest 
wybór specjalizacji dyplomowej,
pracownie komputerowe będące do dyspozycji studentów architektu-• 
ry krajobrazu (z wyjątkiem Politechniki Krakowskiej), nie są wyposa-
żone w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogra-
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mowanie, umożliwiającego naukę projektowania z wykorzystaniem 
technologii informatycznych oraz naukę i wykorzystanie platformy 
GIS, niezbędnej w analizach przestrzennych, 
nauczyciele tworzący minima kadrowe w poszczególnych jednostkach • 
organizacyjnych często reprezentują zbyt jednostronne przygotowa-
nie merytoryczne (jednakowe specjalności). Mimo, że w zdecydo-
wanej większości przypadków spełnione są wymogi formalne (doro-
bek naukowy, liczebność kadry), to z uwagi na interdyscyplinarność 
kierunku architektura krajobrazu, stan taki należy uznać za niewła-
ściwy. W uniwersytetach i uczelniach rolniczych kadra zdominowa-
na jest przez nauczycieli, którzy stopnie i tytuły naukowe uzyskali 
w dziedzinie nauk rolniczych (najczęściej w dyscyplinie agronomia 
i ogrodnictwo i rzadziej kształtowanie środowiska). Dyscypliny 
techniczne (urbanistyka i architektura) reprezentowane są nielicz-
nie. Z kolei w Politechnice Krakowskiej minimum kadrowe, pra-
wie w całości, tworzą specjaliści z nauk technicznych (urbanistyka 
i architektura),
nie jest w pełni wdrożony system przenoszenia wyników studenta • 
w oparciu o punkty transferowe ECTS. Poszczególnym przedmiotom 
przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, lecz zaliczanie odbywa 
się na podstawie tradycyjnego systemu ocen.

Wnioski i przewidywane tendencje zmian:7. 
uczelnie powinny podjąć działania, które doprowadzą do zróżnicowa-1) 
nia minimum kadrowego pod względem specjalności zawodowych, by 
zapewnić jego interdyscyplinarność,
wskazane jest określenie wymagań dotyczących charakteru i zakresu 2) 
prac dyplomowych na I stopniu studiów,
powinny zostać opracowane i w pełni wdrożone wymagania FEANI 3) 
dla kierunku architektura krajobrazu, by absolwenci mieli możliwość 
uzyskania uprawnień inżyniera europejskiego,
wskazana jest intensyfi kacja działań w celu włączenia specjalistów 4) 
z zakresu architektury krajobrazu do realizacji zintegrowanych, kom-
pleksowych tematów badawczych, 
dopracowania wymaga model kształcenia na II stopniu studiów – pro-5) 
gram nauczania, specjalności i specjalizacje, zasady kształcenia absol-
wentów innych kierunków studiów.
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Raport opracował: 
prof. Michał Jędrzejewski

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 1. 10

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych2. : 10
w tym:
- w uczelniach publicznych: 7
- w uczelniach niepublicznych: 3

Liczba studentów kształcących się  w ocenianych jednostkach:3.  1547
w tym:
- w uczelniach publicznych: 1204
- w uczelniach niepublicznych: 343

Struktura wydanych ocen4. :

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 7 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 2 0 1

                                 
Analiza mocnych stron kierunku:5. 
Architektura wnętrz jest kierunkiem, który realizuje program kształ-

cenia w warunkach szczególnie korzystnej koniunktury. Po roku 1989 
nastąpiła niemal całkowita przemiana oczekiwań formułowanych przez 
zleceniodawców oraz równie doniosłe poszerzenie wykonawczych moż-
liwości techniczno-materiałowych. Podczas kilku poprzednich dziesię-
cioleci dostępność materiałów stosowanych do kształtowania wnętrz 
stopniowo malała. Ponadto resorty nadzorujące budownictwo wydawały 
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restrykcyjne przepisy, ograniczające stosowanie tak zwanych „defi cyto-
wych” materiałów, a obniżający się nieustannie poziom prac wykonaw-
czych, obserwowany w całym budownictwie,  w realizowanych wów-
czas wnętrzach przybierał formy wręcz groteskowe. Wydziały i Katedry 
Architektury Wnętrz starały się kształcić dobrze przygotowanych 
projektantów, lecz wielu z nich nie wytrzymywało nerwowo realiów 
wykonawczych i zmieniało zakres swojej twórczości plastycznej, wyjeż-
dżało za granicę lub podejmowało próby realizacji wnętrz i mebli we wła-
snych pracowniach/fi rmach projektowo-realizacyjnych.

Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja w obszarze wystawiennictwa. 
Wnętrza tymczasowych stoisk targowych wykonywano na ogół ze znacz-
nie większą starannością i ściślej wedle projektów niż wnętrza stałe.

Po 1989 roku niemal wszystkie wnętrza użyteczności publicznej 
i znaczny procent mieszkań trzeba było dostosować do nowej rzeczywi-
stości. Proces ten nie jest jeszcze zakończony, lecz poziom oczekiwań in-
westorów wzrasta i wszystko wskazuje na to, że koniunktura projektowa 
będzie zjawiskiem stabilnym. Potencjalnie stwarza to dobre rokowania 
dla rozwoju kierunku.

Program studiów, doskonalony przez poszczególne wydziały i katedry, 
nawiązujący do tradycji Bauhausu, Ładu, Bloku i Praesensu, a ukształ-
towany przez znakomitych profesorów: Wojciecha Jastrzębowskiego, Je-
rzego Sołtana, Zbigniewa Ihnatowicza, Jana Kurzątkowskiego, Mariana 
Sigmunda, Władysława Wincze, Oskara Hansena, Stanisława Zamecznika 
oraz ich współpracowników i następców, sprawdza się dzięki elastyczno-
ści i indywidualizacji opracowań realizowanych przez studentów. Jest to 
program otwarty i dalekowzroczny, a jednocześnie dostosowujący się do 
zmian kontekstów działalności wydziałów i katedr architektury wnętrz.

O otwartości programowej może świadczyć między innymi wykształ-
cenie na wydziałach architektury wnętrz kadry absolwentów, którzy uru-
chamiali nowy kierunek studiów, jakim stało się dziś całkowicie samo-
dzielne wzornictwo. Wielu absolwentów działa również z powodzeniem 
w odmiennych obszarach twórczości plastycznej, kierując nawet innymi 
wydziałami Akademii. Wynika to z wszechstronnego przygotowania ogól-
noplastycznego i dużego znaczenia przywiązywanego do przedmiotów 
teoretycznych, zarówno związanych z kształceniem kierunkowym, jak 
i ogólnym (historia sztuki, historia fi lozofi i, historia kultury). 

O wysokim poziomie kształcenia kierunkowego świadczą częste pre-
zentacje dorobku projektowego absolwentów, zarówno odbywające się 
w poszczególnych ośrodkach akademickich, jak i ogólnopolskie (cykl wy-
staw „Sztuka Projektowania” – Warszawa, Kraków; nieco wcześniejsze 
„Krzesło’94”, „Lampa’97” i eksponowane corocznie na Targach Poznań-
skich realizacje meblarskie). Wystawom tym towarzyszą przeważnie ob-
szerne, bogato ilustrowane katalogi, promujące dokonania projektantów. 
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Absolwenci wyjeżdżający z kraju na ogół nie mają problemów z za-
trudnieniem i co ważne nie muszą się przekwalifi kowywać, pracując z po-
wodzeniem (często na stanowiskach kierowniczych) w zakresie swojej 
specjalności.

Prowadząc również odpłatne studia niestacjonarne, wydziały i kate-
dry architektury wnętrz wyposażyły swoje pracownie w niezbędny sprzęt 
komputerowy. Doskonalenie umiejętności studentów w zakresie projekto-
wania komputerowego stało się jednym z podstawowych celów kształce-
nia, a wysoki poziom ich sprawności w posługiwaniu się różnymi rodza-
jami programów, zwraca uwagę odwiedzających uczelnie zagranicznych 
pedagogów. 

Opracowywane ostatnio dla wszystkich kierunków studiów jedno-
lite standardy kształcenia budzą na wydziałach i w katedrach archi-
tektury wnętrz pewien niepokój. Wysoki poziom umiejętności absol-
wentów (studiów magisterskich) osiągany jest w wyniku uczestnictwa 
w około 4500-4900 godzinach zajęć. Obecnie mówi się, że liczba godzin zajęć 
(I i II st.) nie powinna być mniejsza niż 2700 + 1500, czyli 4200. Obniżenie 
liczby planowych godzin może doprowadzić do obniżenia poziomu kształ-
cenia. Pedagodzy i studenci obawiają się, iż w ślad za ograniczeniami go-
dzinowymi standardów, mogą nastąpić ograniczenia dotacji budżetowych. 
Byłyby to oszczędności nieprzemyślane i krótkowzroczne. Tym bardziej, 
że przy niewielkiej skali zatrudnienia pedagogów i niewielkiej liczbie stu-
diujących architekturę wnętrz, ewentualne oszczędności nie przekroczą, 
w skali całości nakładów na szkolnictwo wyższe, wielkości błędu staty-
stycznego.

Analiza słabych stron kierunku: 6. 
Najistotniejszymi mankamentami kierunku są niezadowalająco rozwi-

nięte warsztaty realizacyjne i nieokreślone ustawowo usytuowanie zawo-
du architekta wnętrz.

Warsztaty, zwane w dawniejszych latach „zakładami doświadczal-
no-usługowymi”, zostały w wyniku centralnego rozporządzenia (1987), 
zwiększającego trzykrotnie narzuty od realizowanych zleceń zewnętrz-
nych, pozbawione dopływu zamówień i zlikwidowane.

Dotyczyło to nie tylko warsztatów wnętrzarskich, ale również reali-
zujących innego typu zamówienia (w ASP w Warszawie zaprzestano 
wówczas wytwarzania farb dla studentów, we Wrocławiu zlikwidowa-
no zakłady drewna i metalu itd.). Obecnie studenci mają do dyspozycji 
dość ograniczone zestawy wyposażenia technicznego i część prac reali-
zują poza warsztatami uczelnianymi. Po roku 1990 jednostki dydaktycz-
ne kształcące architektów wnętrz musiały przeznaczać wszystkie niemal 
dostępne środki fi nansowe na zakup, warunkującego profesjonalność kształ-
cenia, sprzętu i oprogramowania komputerowego. W rezultacie warsztaty 
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realizacyjno-modelarskie wymagają obecnie doposażenia i dofi nansowa-
nia, również w celu zwiększenia zatrudnienia kadry technicznej.

Ustawowe usytuowanie zawodu architekta wnętrz, a raczej brak 
takiego usytuowania, jest poważną przeszkodą w działalności absolwen-
tów. Obowiązujące prawo budowlane przyznaje prawo do wszelkiego 
typu projektowania osobom posiadającym wykształcenie techniczne (dla 
konserwatorów zrobiono wyjątek, ale o architektach wnętrz zapomnia-
no). Wydział Architektury Politechniki Białostockiej kształci architektów 
wnętrz (studia I stopnia) dyplomując absolwentów jako inżynierów archi-
tektów wnętrz. W obecnej sytuacji prawnej należy rozważyć wprowadze-
nie we wszystkich uczelniach kształcących architektów wnętrz zasady 
wydawania dyplomów inżyniera architekta wnętrz, po I stopniu studiów. 
Wówczas po II stopniu absolwent otrzymywałby dyplom magistra sztuki, 
a wcześniej inżyniera architekta wnętrz.

Sytuacja architektów wnętrz nie jest aż tak absurdalna prawnie jak rzeź-
biarzy, którym po zaliczeniu pomników do budowli właściwie zabroniono 
ich projektowania, gdyż nie posiadają ukończonych studiów technicznych, 
ale wystarczająco niejasna, aby nie należało jej z szacunku dla porządku 
prawnego zmienić. Oczywiście istnieją inne jeszcze problemy, jak na przy-
kład kłopoty z fi nansowaniem praktyk; nierównomierności w rozwoju kadry 
i braki etatowe (w ASP w Warszawie jest kilkunastu asystentów, w ASP we 
Wrocławiu tylko dwóch) oraz kłopoty lokalowe (m.in. krakowskiego Wydzia-
łu Architektury Wnętrz i gdańskiego Wydziału Architektury i Wzornictwa), 
ale są one przy właściwym współdziałaniu Ministerstwa i uczelni stosunko-
wo łatwe do przezwyciężenia (ASP w Krakowie planuje pilną przebudowę 
sąsiadujących z Wydziałem poddaszy), natomiast uregulowania prawne wy-
magają szerszych uzgodnień, a nawet korekt ustawowych. 

Wnioski i przewidywane tendencje zmian:7. 
Studia w zakresie architektury wnętrz posiadają wielkie znaczenie, 

wynikające ze ścisłego związku przekształcania naszego bliskiego oto-
czenia z przekształceniami ustrojowymi i koniecznością dostosowania 
krajowych standardów wizualnego pejzażu do poziomu analogicznych 
rozwiązań w krajach Unii Europejskiej.

Nasza architektura wnętrz posiada znakomite tradycje, a osiągnięcia 
najwybitniejszych projektantów były już w latach międzywojennych do-
strzegane na wystawach światowych (złote medale m.in. w Paryżu w 1925 
i 1937 roku). Później bywało różnie, ale wykorzystywano każdą nadarza-
jącą się okazję do urzeczywistniania zamierzeń projektowych. Zmiany 
ustrojowe otworzyły przed projektantami wnętrz szeroki obszar możli-
wości realizacyjnych. 

Powstały bardzo liczne udane wnętrza, meble i rozwiązania wysta-
wiennicze. Wszystko wskazuje na to, iż jest to koniunktura stabilna, a więc 
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i perspektywy dla absolwentów kierunku są zachęcające, również z uwa-
gi na otwierający się rynek unijny. 

Wydziały i katedry architektury wnętrz trzeba wesprzeć fi nansowo, 
w celu doposażenia sprzętowego (modelarnie, pracownie komputerowe), 
w celu zapewnienia ciągłości pokoleniowej kadry (obecnie uczelnie nie 
są w stanie zatrudniać nowych asystentów) oraz z uwagi na konieczność 
zapewnienia właściwych warunków lokalowych.

Uregulowania wymagają formalno-prawne zasady funkcjonowania 
zawodowego architektów wnętrz. Jak wynika z raportów szczegółowych, 
absolwenci kierunku są wszechstronnie wykształconymi unikalnymi fa-
chowcami, o których istnieniu prawodawcy jak gdyby zapomnieli. „Ar-
chitekt wnętrz” nie fi guruje w rejestrze zawodów, a przepisy prawa bu-
dowlanego też pomijają istnienie tej grupy zawodowej. Architekci wnętrz 
funkcjonują dzięki zdrowemu rozsądkowi inwestorów i władz architekto-
niczno-budowlanych. Świadczy to o roztropności naszego społeczeństwa, 
ale w dalszej perspektywie wymaga logicznego rozwiązania. Ponieważ 
program studiów w zakresie architektury wnętrz jest bardzo zbliżony do 
programu studiów technicznych, rozwiązanie przyjęte przez Politechni-
kę Białostocką, polegające na dokonaniu niewielkich zmian dostosowaw-
czych i dyplomowaniu absolwentów studiów I stopnia jako inżynierów 
architektów wnętrz, byłoby spełnieniem wymogów obecnych przepisów 
prawnych (można też dostosować przepisy tak, aby znaleźli w nich swoje 
miejsce absolwenci architektury wnętrz, podobnie jak koledzy z ASP - 
konserwatorzy).

Przebywający niedawno w Polsce, prezes Międzynarodowej Unii 
Architektów Wnętrz, po zapoznaniu się z dokonaniami pedagogów i ab-
solwentów, zadeklarował gotowość wyposażania naszych absolwentów 
(magistrów sztuki) w dokumenty uprawniające do realizowania wnętrz 
w krajach Unii Europejskiej. Powstanie wówczas sytuacja, w której wy-
jazd absolwenta z kraju będzie umożliwiał pełne wykorzystanie nabytych 
podczas studiów umiejętności w dalszej działalności zawodowej.

Pozostaje mieć nadzieję, iż powyższe niejasne kwestie uda się w spo-
sób logiczny rozwiązać w kraju i dalszy pomyślny rozwój architektury 
wnętrz nie będzie pozostawał w sprzeczności z porządkiem prawnym.
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Raport opracował: 
prof. dr hab. Kazimierz Goebel

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku

ASTRONOMIA

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 6

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych2. : 5
w tym:
- w uczelniach publicznych: 5
- w uczelniach niepublicznych: 0

Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach3. : 
460-500 (dane z roku 2003).

Struktura wydanych ocen4. :
Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 5 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

                                 
Studia na kierunku astronomia prowadzone są na sześciu dużych 

uczelniach publicznych. Są to:
Uniwersytet Warszawski,• 
Uniwersytet Jagielloński,• 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,• 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,• 
Uniwersytet Wrocławski,• 
Uniwersytet w Zielonej Górze. • 

Pięć pierwszych zostało zwizytowanych i ocenionych w roku 2003. 
Astronomia na Uniwersytecie w Zielonej Górze prowadzona jest od nie-
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dawna i nie ma jeszcze absolwentów. Dlatego wizytacja nie była i nie jest 
planowana nawet w roku 2007. 

Analiza mocnych stron kierunku.5. 
To dość „ekskluzywny” kierunek studiów, prowadzony tylko w dużych 

i silnych uczelniach dla niewielkich grup studenckich. Pozwala to na duże 
zindywidualizowanie studiów.

We wszystkich badanych uczelniach, kadra jest wysoko kwalifi kowana, 
spełniająca obowiązujące warunki, i stabilna. Poza tym studia astrono-
miczne umiejscowione są „blisko” kierunków pomocnych w kształceniu 
astronomów: matematyki, informatyki i fi zyki. Te kierunki w badanych 
uczelniach są silne.

Indywidualizacja studiów pozwala na szybkie wprowadzanie studen-
tów do aktywnej pracy naukowej. Prace magisterskie są często na bardzo 
wysokim poziomie.

Silną stroną są też kontakty międzynarodowe badanych jednostek, 
choć nie we wszystkich dostatecznie wykorzystywane.

Analiza słabych stron kierunku:6. 
W porównaniu z innymi kierunkami słabych stron jest mało. Można 

wymienić tylko te, wiążące się z kosztami. W części uczelni warunki lo-
kalowe kierunku nie są najlepsze. Oczywiście można też wymienić braki 
wyposażeniowe. Najlepiej wygląda Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ale 
środki na dofi nansowanie bazy i zakup nowoczesnych urządzeń przydały-
by się wszystkim badanym uczelniom. 

Wnioski i przewidywane kierunki zmian:7. 
Nie przewiduje się w najbliższym czasie dużych zmian. Studia na tym 

kierunku pozostaną z pewnością ofertą dla wąskiej i specjalnej grupy stu-
dentów. Wysokie standardy i wymagania pozostaną utrzymane. Zagroże-
nia nie są widoczne.

Należy życzyć kadrze i studentom tego kierunku poprawy bazy instru-
mentalnej.
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Raport opracował: 
dr hab. inż. Jerzy Świątek

Raport podsumowujący ocenę jakości kształcenia 
na kierunku

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek:1.  27
w tym:
- w uczelniach publicznych:27
- politechnikach (25) + uniwersytetach (1) + PWSZ (1)
- w uczelniach niepublicznych: 0

Liczba jednostek organizacyjnych wizytowanych2. : 22, ocenionych 20, 
(w jednym przypadku odstąpiono od oceny ze względu na brak absol-
wentów, a 1 oceny jeszcze nie zakończono), w tym:
- w uczelniach publicznych (politechniki): 20 + 1
- w uczelniach niepublicznych: 0

Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach wyno-3. 
siła: 10710 
w tym:
na studiach stacjonarnych 9463, w tym:
- w uczelniach publicznych: 9463
- w uczelniach niepublicznych: 0
na studiach niestacjonarnych 1247, w tym:
- w uczelniach publicznych: 1247
- w uczelniach niepublicznych: 0

Struktura wydanych ocen:4. 

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 20 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0
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Charakterystyka kierunku.5. 

Tradycje kształcenia w zakresie „automatyki” w Polsce sięgają lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy na różnych wydziałach poli-
technik (m.in. Politechniki Warszawskiej, Śląskiej) pojawiły się treści 
programowe poświęcone problemom automatyki, układom regulacji 
w różnych zastosowaniach. Obecną postać kierunku „automatyki i ro-
botyki” ukształtował rozwój nauki i techniki. Kierunek ten często ulo-
kowany jest na wydziałach mechanicznych, elektrycznych i elektroni-
ki. O tym, jak ważny to kierunek świadczą dobrze ulokowane na rynku 
pracy specjalności. Wiele z nich kojarzy się z tradycyjnym spojrze-
niem na automat czy robot, w którym można wyróżnić część mecha-
niczną (wykonawczą), elementy napędowe oraz urządzenia sterujące, 
realizujące określone funkcje (zadania) automatu czy robota. Stąd spe-
cjalności: „automatyka”, „robotyka”, „systemy sterowania manipula-
torów i robotów”, „systemy automatyki”. Przemysłowe, zintegrowane 
zastosowania automatów generują kolejne specjalności „automatyza-
cja i robotyzacja procesów przemysłowych”, „automatyzacja syste-
mów wytwarzania, „projektowanie zrobotyzowanych stanowisk pracy”, 
„robotyka i zautomatyzowane systemy wytwórcze”, „przetwarzanie 
i sterowanie w biotechnologii” czy „automatyka i sterowanie w energe-
tyce”. Ważnym obszarem automatyki są systemy pomiarowe zapewnia-
jące sprzężenie ze sterowanym procesem, stąd specjalności: „systemy 
pomiarowe”, „sensory i systemy pomiarowe”, „systemy pomiarowe oraz 
przetwarzanie informacji dla celów sterowania”, „metrologia i diagno-
styka”, „mechatronika”* oraz „sterowanie i monitorowanie maszyn”. 
Powiązanie automatyki z informatyką daje: „systemy informatycz-
ne w automatyce i diagnostyce”, „komputerowe systemy sterowania 
i zarządzania”, „informatyka w zastosowaniach przemysłowych”, 
„komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania”, „multimedia 
w systemach przemysłowych” czy „inteligentne systemy sterowania 
i wspomagania decyzji”. Interdyscyplinarny charakter kierunku, zasto-
sowanie metod i technik automatyki w biologii i medycynie generuje 
kolejne specjalności: „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”* oraz 
„biomechanika i sprzęt medyczny”. Specjalności oznaczone znakiem * 
obecnie stanowią odrębne kierunki studiów.

Prawidłowe wykształcenie absolwenta kierunku „automatyka i ro-
botyka”, tj.: przekazanie wiedzy i umiejętności określonych w syl-
wetce wymaga realizacji programu z dużym udziałem zajęć praktycz-
nych. Zajęcia te wymagają odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego 
wyposażonego w bardzo drogą aparaturę. Powyższe przesłanki po-
wodują, że zasadnicza oferta edukacyjna dla kierunku „automaty-
ka i robotyka”, ulokowana jest wyłącznie w uczelniach publicznych, 
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w których odpowiednie zaplecze laboratoryjne jest wynikiem prowa-
dzonych prac badawczych jak również wieloletniego okresu współpracy 
z pracodawcami. Nowo powstająca oferta edukacyjna ulokowana w pań-
stwowych wyższych szkołach zawodowych bazuje w zasadniczej części na 
zapleczu laboratoryjnym, zapewnionym na zasadach odpowiednich umów 
wynajmu, a pochodzącym: ze szkół zawodowych, techników i centrów szko-
lenia zawodowego, ośrodków badawczo rozwojowych i laboratoriów zakła-
dów pracy oraz zaplecza uczelni publicznych. Na podobnych zasadach or-
ganizowany jest dostęp do literatury kierunkowej i specjalnościowej.

Analiza mocnych stron kierunku:6. 
Mocne strony kierunku stanowią:
kierunek jest bardzo dobrze ulokowany na tle uprawnień akademic-• 
kich. Na 21 ocenianych jednostek, 21 posiada uprawnienia do nadawnia 
stopnia doktora w dyscyplinie automatyka i robotyka lub w dyscypli-
nach pokrewnych, takich jak informatyka, elektrotechnika, elektronika, 
mechanika oraz 19 posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego w dyscyplinie związanej z kierunkiem studiów. Cechą 
charakterystyczną jest bardzo dobra i liczna kadra, w tym profesorów 
i doktorów habilitowanych, zaangażowana w prowadzenie kierunku. We 
wszystkich jednostkach organizacyjnych oferujących kształcenie na 
kierunku „automatyka i robotyka” prowadzone są studia doktoranckie. 
Sprzyjają one rozwojowi kadry naukowo dydaktycznej,
bardzo dobrze zdefi niowana sylwetka absolwenta. Dobra organizacja • 
procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych,
większość jednostek posiada ofertę kształcenia ustawicznego w posta-• 
ci kursów lub studiów podyplomowych,
wysoka naukowa pozycja jednostek organizacyjnych. Na 21 ocenia-• 
nych jednostek 15 posiada pierwszą, a 6 drugą kategorię Rady Nauki 
(poprzednio KBN). Prace badawcze są mocno związane z kierunkiem. 
Często występują akredytowane laboratoria badawcze,
bardzo dobre kontakty międzynarodowe objawiające się organizacją • 
i uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach oraz międzyna-
rodową wymianą studentów i pracowników,
zaangażowanie studentów potwierdzone ich udziałem w pracach kół • 
naukowych, uczestnictwem w konferencjach oraz publikacjach, 
bardzo dobra baza dydaktyczna, w tym dobrze wyposażone laboratoria • 
zapewniające realizacje procesu kształcenia. Bardzo często w labora-
toriach znajduje się unikatowa aparatura, która jest wynikiem prac 
badawczych prowadzonych w ośrodku,
bardzo dobry dostęp do literatury kierunkowej i specjalnościowej oraz • 
dobrze wyposażone laboratoria komputerowe umożliwiające korzysta-
nie z aktualnego oprogramowania oraz dostęp do Internetu,
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znaczna liczba podręczników i skryptów opracowanych na potrzeby • 
kształcenia na kierunku „automatyka i robotyka” przez „rodzimą” ka-
drę dydaktyczną,
prace dyplomowe są na dobrym poziomie, zawierają sformułowanie • 
i rozwiązywanie aktualnych problemów,
dodatkowa oferta zajęć dydaktycznych, która pozwala na uzupełnienie • 
wiadomości z przedmiotów podstawowych niezbędnych do opanowa-
nia wiedzy z zakresu „automatyki i robotyki”,
w wielu jednostkach pojawia się dodatkowa oferta zajęć, która umożli-• 
wia uzyskanie „certyfi katów” oczekiwanych wśród pracodawców.

Analiza słabych stron kierunku:7. 
Do słabych stron kierunku zaliczyć można:
w większości przypadków kierunek „automatyka i robotyka”, jest jednym • 
z czterech, pięciu, a w ekstremalnym przypadku siedmiu kierunków ofe-
rowanych na wydziale. Jednocześnie kierunek „automatyka i robotyka” 
jest oferowany przez inne wydziały tej samej uczelni. Prowadzi to do roz-
proszenia potencjału kadrowego oraz nakładów na rozwój kierunku. Po-
nadto stwarza to niejasny obraz kierunku dla kandydatów na studia oraz 
pracodawców. Pojawiają się częste pytania zadawane przez kandydatów 
i pracodawców: czym te kierunki się różnią?
w kilku jednostkach prowadzących kierunek są złe warunki lokalowe • 
– pomieszczenia ciasne, nieremontowane, posiadane zasoby są rozpro-
szone,
w różnym stopniu wdrożony jest system punktowy. W wielu przypad-• 
kach sprowadza się jedynie do przypisania punktów i nie są wdrożone 
mechanizmy pozwalające na sterowanie procesem nauczania. W kilku 
jednostkach system ten został w pełni wdrożony,
w różnym stopniu wdrożony jest wewnętrzny system zapewnienia • 
jakości nauczania. Często sprowadza się do okresowej oceny kadry, 
przypadkowych ankiet i hospitacji. W kilku przypadkach opracowa-
no i wdrożono uczelniany system zapewniania jakości, lecz stosowany 
jest on z różnym skutkiem,
brak zwartej oferty kształcenia w językach obcych. Pojawiają się poje-• 
dyncze przedmioty lub grupy kursów proponowanych w języku obcym, 
uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów. W pojedyn-
czych przypadkach można znaleźć ofertę programu studiów II stopnia 
(wybranych specjalności). Brak jest propozycji programów I stopnia 
w językach obcych,
duża liczba skreśleń studentów po pierwszym roku studiów. W niektó-• 
rych jednostkach na studiach stacjonarnych, wskaźnik ten przekracza 
20% przyjętych na studia. Świadczy to o słabym przygotowaniu mło-
dzieży do studiów technicznych, a zwłaszcza o niskim poziomie wie-
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dzy z przedmiotów podstawowych (matematyka, fi zyka, chemia). Na 
studiach niestacjonarnych, wskaźnik ten jest znacznie wyższy i w nie-
których przypadkach sięga 50%. Dodatkowym czynnikiem, który po-
woduje rezygnację ze studiów są dodatkowe opłaty za studia niesta-
cjonarne.

Wnioski i prognozy:8. 
Kierunek „automatyka i robotyka” jest dynamicznie rozwijającym 

się kierunkiem studiów, dobrze ulokowanym na rynku pracy. Budzi 
duże zainteresowanie młodzieży. Analizując szczegółowe dane licz-
bowe dotyczące oferty dydaktycznej można zauważyć, że w ofercie 
studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych praktycznie brak jest 
studiów II stopnia. Podobnie w ofercie studiów niestacjonarnych bra-
kuje jednolitych studiów magisterskich. Oferta przedstawia głównie 
jednolite studia magisterskie oraz w znacznie mniejszym wymiarze 
studia stacjonarne i niestacjonarne na stopniu I. Należy to wyjaśnić 
zachodzącymi zmianami i wdrażaniem trójstopniowego systemu stu-
diów. Biorąc pod uwagę zainteresowanie młodzieży oraz ofertę rynku 
pracy, można się spodziewać powstania kolejnych ofert kształcenia na 
kierunku „automatyka i robotyka” głównie na I stopniu i ulokowanych 
w państwowych wyższych szkołach zawodowych oraz w szkołach niepu-
blicznych. 

Z obserwacji i rozmów prowadzonych z kierownictwami wizytowanych 
jednostek wynika, że brak jest systemowego rozwiązania organizacji prak-
tyk zawodowych. Uwaga ta nie dotyczy wyłącznie wizytowanego kierun-
ku, ale prawie wszystkich kierunków technicznych. W wielu przypadkach 
istnieją odpowiednie porozumienia pomiędzy pracodawcami a uczelnią 
w sprawie organizacji praktyk. Porozumienia te nie zapewniają praktyk 
dla wszystkich zainteresowanych. Bardzo często realizacja praktyk po-
zostaje sprawą studiującego. Sprawa praktyk wymaga szerszej dyskusji 
i w konsekwencji uregulowań systemowych.

Na zakończenie nasuwa się ogólniejsza uwaga dotycząca kierunków 
technicznych. Wieloletnie zaniedbania w wykształceniu w naukach przy-
rodniczych i ścisłych, wytworzyło przekonanie wśród młodzieży, że studia 
na kierunkach technicznych są poza ich zasięgiem. Przekonanie to potę-
guje fakt, że spadło zainteresowanie studiami technicznymi, a w związku 
z tym obniżył się średni poziom kandydatów na studia techniczne. Stąd 
duża liczba skreśleń po I roku studiów, co pogłębia przekonanie o trudno-
ści tych studiów. Konieczne jest wpłynięcie na atmosferę panującą wśród 
kandydatów poprzez podniesienie rangi takich przedmiotów jak mate-
matyka, fi zyka, chemia w nauczaniu w szkołach ponadpodstawowych. 
Nie bez znaczenia jest rzetelne omówienie z młodzieżą potrzeb społecz-
nych, oczekiwań rynku pracy i odpowiednie ulokowanie zawodu „inży-
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niera” różnych dyscyplin w społeczeństwie opartym na wiedzy. Zmia-
ny demografi czne oraz konkurencyjna oferta edukacyjna pochodząca 
z krajów Unii Europejskiej powoduje, że oferta edukacyjna kierowa-
na jest do coraz mniejszej grupy młodzieży, a tym samym powinna ona 
w lepszym stopniu wykorzystać jej możliwości i zainteresowania. 
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. inż. Józef Szmeja

Raport podsumowujący ocenę jakości kształcenia 
na kierunku
BIOLOGIA

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek:1.  25

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych:2.  25
w tym:
- w uczelniach publicznych: 24
- w uczelniach niepublicznych: 1

Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach3. : 15160
w tym:
- w uczelniach publicznych: 15039
- w uczelniach niepublicznych: 121

Struktura wydanych ocen:4. 

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 2 21 1 0

Uczelnie niepubliczne 0 1 0 0

Na kierunku „biologia” studiuje 15160 studentów. Na studiach stacjo-
narnych kształci się  11690 osób, co stanowi 77% wszystkich studiują-
cych na tym kierunku (w uniwersytetach – 68%, w uczelniach rolniczych 
– 18,5%, w akademiach pedagogicznych – 13,5%). Na studiach niesta-
cjonarnych kształci się 3470 osób, co stanowi 23% wszystkich studiują-
cych na tym kierunku (w uniwersytetach 67%, w uczelniach rolniczych 
7%, w akademiach pedagogicznych 26%). Ocenę kierunku wykonano 
na podstawie materiałów PKA, zebranych w latach 2003-2005, głównie 
w 2004 r. 
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Analiza mocnych stron kierunku:5. 
Status formalno-prawny kierunku jest uporządkowany: zasady i tryb • 
rekrutacji są właściwe, minima kadrowe poprawne, dokumentacja toku 
studiów prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa, wewnętrzne pro-
cedury oceny jakości kształcenia zostały wdrożone i są przestrzegane. 
W rezultacie kierunek „biologia” na niemal wszystkich uczelniach, za 
wyjątkiem jednej, uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. 
Dobry poziom kształcenia zabezpiecza liczna kadra naukowo-badaw-• 
cza, wysoki odsetek samodzielnych pracowników naukowych prowa-
dzących zajęcia dydaktyczne (ok. 40%) i stanowiących minimum ka-
drowe kierunku (82%). 
Cechą charakterystyczną jest szeroki zakres kształcenia podstawowe-• 
go, obejmujący wiedzę z podstaw współczesnej biologii i nauk pokrew-
nych.
Dominuje dwustopniowy system kształcenia. System trójstopniowy • 
występuje w jednostkach organizacyjnych posiadających uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki bio-
logiczne, dyscyplinie biologia. 
Prace dyplomowe studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia są na • 
wysokim poziomie, porównywalnym do prac studentów innych państw 
Unii Europejskiej. Absolwenci niektórych specjalności, np. biologii 
molekularnej, znajdują zatrudnienie w dobrych zagranicznych ośrod-
kach naukowych Europy i USA. 
Wzrasta zainteresowanie podejmowaniem studiów doktoranckich. • 
Badania naukowe w zakresie biologii prowadzone są na równie wyso-• 
kim poziomie, jak w większości państw Unii Europejskie, co przekłada 
się na podobny poziom kształcenia studentów biologii.
Baza lokalowa większości jednostek jest dobra. Liczba sal wykłado-• 
wych, ćwiczeniowych, laboratoriów i pomieszczeń pracowniczych 
jest wystarczająca do realizacji programu kształcenia biologów. 
Wyjątki: (a) Uniwersytet Gdański – baza lokalowa jest rozproszo-
na w promieniu kilkudziesięciu kilometrów i uniemożliwiająca dal-
szy rozwój kierunku – pomimo najwyższej (pierwszej) kategorii wg 
oceny parametrycznej Rady Nauki (poprzednio KBN); (b) Uniwer-
sytet Wrocławski – baza lokalowa jest rozproszona, część obiektów 
wymaga remontów; (c) Uniwersytet Szczeciński – zbyt mała liczba 
i powierzchnia sal dydaktycznych. 
Wyposażenie laboratoriów w sprzęt i aparaturę jest zróżnicowane, za-• 
leżne od aktywności naukowej danej jednostki organizacyjnej, wyrażo-
nej oceną parametryczną Rady Nauki.
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Analiza słabych stron kierunku:6. 
Poważne niedoszacowanie kosztochłonności kształcenia widoczne za-• 
równo we współczynnikach ministerialnych, uwzględnianych przy po-
dziale dotacji dla poszczególnych Uczelni, jak również przy podziale 
funduszy z dotacji na samych Uczelniach,  w rezultacie: (a) kadra jest 
nadmiernie obciążona dydaktyką (pensum pracowników powszechnie 
przekraczane, nawet o 500 godz./rok); (b) spowolniony jest awans na-
ukowy adiunktów; (c) zastępowanie kosztownych ćwiczeń terenowych 
tańszymi wykładami i konwersatoriami: zjawisko prowadzące do utra-
ty konkurencyjności absolwentów na europejskim rynku pracy. 
Wyposażenie bazy lokalowej w środki audiowizualne jest niewystar-• 
czające; sytuacja ta wynika ze  zbyt niskiego poziomu fi nansowania 
dydaktyki.
W części uniwersytetów, akademii pedagogicznych i szkół o profi lu • 
rolniczym zauważalny jest niedobór kadry do prowadzenia specjali-
stycznych zajęć z biologii. 
Kryteria i zasady powoływania specjalności są nieuporządkowane, • 
w rezultacie w niektórych jednostkach organizacyjnych specjalności 
nie są prowadzone (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Bydgoszczy) 
lub prowadzone specjalności są niezwiązane z biologią jako dziedziną 
nauki lub z naukami stosowanymi biologii, np.: biologia z agroturysty-
ką (PAP w Słupsku), biologia z wychowaniem fi zycznym, specjalność 
„przewodnik przyrodniczy” (AP w Siedlcach). 
Słabo zarysowana specjalizacja regionalna jednostek organizacyjnych • 
w kształceniu biologów. 
Nikłe zainteresowanie studentów programem wymiany • SOCRATES-
ERASMUS, co wynika ze zbyt niskiej dotacji na ten cel oraz nadmiernego 
obciążenia fi nansowego studentów). 

Wnioski i przewidywane tendencje zmian:7. 
Studia na kierunku „biologia” cieszą się niesłabnącym zainteresowa-• 
niem absolwentów szkół średnich. Sytuacji tej sprzyja prężny rozwój 
biologii jako dziedziny nauki, szeroki program kształcenia podstawo-
wego, otwarte drogi awansu zawodowego absolwentów w szkolnic-
twie, sektorze „około-medycznym”, ochronie środowiska naturalnego 
i placówkach badawczych. Zainteresowanie tym kierunkiem studiów 
powinno utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Przewidywany 
jest wzrost zainteresowania studiami I i III stopnia. 
Poziom wykształcenia absolwentów studiów stacjonarnych w więk-• 
szość jednostek organizacyjnych porównywalny jest do poziomu w in-
nych państwach Unii Europejskiej. Przygotowanie zawodowe absol-
wentów studiów stacjonarnych jest lepsze i pełniejsze niż niestacjo-
narnych. 
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Utrzymanie dotychczasowego poziomu kształcenia biologów wymaga • 
dofi nansowania kierunku, zwłaszcza w jednostkach zajmujących wy-
soką pozycję w rankingu osiągnięć naukowo-badawczych. 
W większości jednostek organizacyjnych występują problemy organi-• 
zacyjne, programowe i fi nansowe, wynikające z wdrażania Procesu Bo-
lońskiego. Jednostki prowadzące kierunek „biologia” czynnie uczest-
niczą w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 
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Raport opracował: 
dr hab. Jacek Bielecki

Raport podsumowujący ocenę jakości kształcenia 
na kierunku

BIOTECHNOLOGIA
    

      
Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 12 

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych:2.  10 
w tym:
- w uczelniach publicznych: 10 
- w uczelniach niepublicznych: 0 

Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 3. 2628 
w tym:
- w uczelniach publicznych – stacjonarnych: 2456 i niestacjonarnych: 

172
- w uczelniach niepublicznych: 0 

Struktura wydanych ocen:4. 

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 10 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

Analiza mocnych stron kierunku:5. 
5.1. Kadra kierunku biotechnologia
We wszystkich ocenianych uczelniach zostały spełnione wymagania 

stawiane nauczycielom akademickim wchodzącym w skład tzw. mini-
mum kadrowego. Zarówno w grupie nauczycieli akademickich z tytu-
łem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, jak i ze 
stopniem naukowym doktora przekroczone były minimalne wymagania. 
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Podstawą zakwalifi kowania do minimum kadrowego była działalność 
naukowa nauczycieli mierzona oryginalnymi publikacjami w zakresie 
biotechnologii. Również aktywność publikacyjna stawała się podstawą 
oceny pracowników prowadzących określone zajęcia dydaktyczne. Szcze-
gółowa analiza wykazała, że w skład kadry stanowiącej minimum kadro-
we kierunku „biotechnologia” wchodzą głównie nauczyciele akademiccy 
o wykształceniu biologa, specjalizujący się z czasem w kierunku bio-
technologicznym. W kilku przypadkach w skład kadry wchodzili także 
chemicy i absolwenci szkół rolniczych, ale osoby te miały już doświad-
czenie w zakresie biotechnologii i wykazały się działalnością naukową 
w dziedzinie biotechnologii. Nauczanie na kierunku biotechnologia jest 
we wszystkich badanych przypadkach wspomagane przez nauczycieli 
akademickich z innych wydziałów lub innych uczelni. Do prowadzenia 
takich przedmiotów jak inżynieria bioprocesowa lub podstawy ekonomii 
zatrudniani są odpowiednio specjaliści z politechnik lub wydziałów eko-
nomicznych uniwersytetów. Takie zatrudnianie zwykle polega na wza-
jemnej wymianie, albowiem w kilku przypadkach genetycy molekularni, 
mikrobiolodzy czy biolodzy molekularni z wydziałów biologicznych pro-
wadzą zajęcia na uczelniach technicznych. Wymaga tego interdyscypli-
narny charakter kierunku biotechnologia

Baza kształcenia.5.2. 
Wszystkie oceniane jednostki prowadzące kierunek biotechnologia 

posiadały własną dydaktyczną bazę lokalową, jak również korzystały 
ze wspólnej bazy lokalowej macierzystych uczelni. Zarówno stan tech-
niczny pomieszczeń (audytoriów, pracowni, sal ćwiczeniowych, labora-
toriów, sal seminaryjnych itp.) oraz wyposażenie w aparaturę i środki 
audiowizualne zostały zwykle bardzo wysoko ocenione przez członków 
komisji wizytujących. Na szczególne podkreślenie zasługuje aparatura 
naukowa z użyciem, której prowadzone są prace magisterskie. W wielu 
przypadkach są to urządzenia najnowszej generacji. Taka sytuacja jest 
możliwa, albowiem kierunek „biotechnologia” prowadzony jest przez 
uczelnie, które od wielu lat zabiegają o aparaturę naukową i prowa-
dzą od lat bardzo zaawansowane badania naukowe (w większości kate-
goria 1 lub 2 w ocenie parametrycznej Rady Nauki – poprzednio KBN, 
tylko w 2 przypadkach ocena była niższa), dzięki czemu uzyskują fi nan-
sowanie licznych projektów naukowych, zarówno aparaturowych jak 
i własnych, zamawianych oraz promotorskich. Również dzięki licznym 
sukcesom w programach inwestycyjnych Fundacji na Rzecz Nauki Pol-
skiej, laboratoria w większości są wyposażone w nowoczesną aparatu-
rę umożliwiającą prowadzenie badań z zakresu biotechnologii i biologii 
molekularnej m. in.: mikroskopy elektronowe, mikroskopy konfokal-
ne, sekwenatory DNA, fermentory, urządzenia do hodowli i krioprezer-
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wacji komórek bakteryjnych, roślinnych i zwierzęcych, ultrawirówki 
i wirówki laboratoryjne, aparaty do syntezy DNA, a także systemy do wizu-
alizacji wyników badań eksperymentalnych. We wszystkich szkołach stu-
denci mają łatwy dostęp do komputerów i sieci internetowych. Wszystkie 
oceniane kierunki posiadają pracownie komputerowe oraz samodzielne 
stanowiska w bibliotekach wydziałowych. Wszystkie komputery używane 
przez pracowników i studentów są podłączone do sieci Internet. 

Studenci kierunku „biotechnologia” prowadzonego przez oceniane 
jednostki mają pełny i nieograniczony dostęp do zbiorów Bibliotek Głów-
nych Uczelni oraz Bibliotek Wydziałowych. W bibliotekach tych dostępne 
są w ciągłej prenumeracie znane czasopisma krajowe i zagraniczne z za-
kresu szeroko pojętej biotechnologii, mikrobiologii i biologii molekular-
nej. Także podręczniki, ujęte w sylabusach jako literatura obowiązująca, 
dostępne są w ilości wystarczającej do prowadzonych zajęć. W bibliote-
kach wszystkich ocenianych jednostek studenci mają dostęp do czaso-
pism w pełnych wersjach elektronicznych, albowiem biblioteki należą do 
konsorcjów jednostek naukowych – użytkowników wielu istotnych, w za-
kresie szeroko pojętej biotechnologii, czasopism naukowych.

5.3. Kształcenie.
System edukacyjny wydziałów kształcących na kierunku biotech-

nologia jest oparty na systemie punktów ECTS. Nauczanie zwykle pro-
wadzone jest w trybie trzyletnich studiów  licencjackich, oraz w trybie 
jednolitych studiów magisterskich (tryb studiów w trakcie wygaszania). 
Studenci kierunku biotechnologia biorą udział w wymianie międzynaro-
dowej, początkowo w ramach europejskiego programu TEMPUS, obecnie 
w ramach europejskiego programu Erasmus-Socrates, a także w ramach 
bezpośrednich programów indywidualnej współpracy uczonych. Część 
wydziałów uczestniczy w programach fi nansowanych ze środków unij-
nych, mających na celu rozwój różnych form kształcenia, w tym również 
kształcenia na odległość i ustawicznego w dziedzinie biotechnologii. 

Niektóre Wydziały organizują również kształcenia w ramach tzw. Let-
nich Szkół Biotechnologii. Są to przedsięwzięcia o charakterze naukowo-
dydaktycznym, służące przede wszystkim własnym studentom, ale gro-
madzące także młodzież akademicką z innych uczelni oraz wykładowców 
z kraju i zagranicy. Należy nadmienić, że w ramach Szkół studenci  czę-
sto prezentują wyniki swoich prac magisterskich. Studenci wielu wydzia-
łów uczestniczą także w programie MOST oraz coraz częściej korzystają 
z możliwości kontynuacji studiów w ramach zasady drożności nauczania. 
Studenci studiów magisterskich biorą w wielu przypadkach udział w re-
alizacji projektów badawczych, czego efektem są liczne prace oryginalne, 
których współautorami są studenci biotechnologii. Taka sytuacja ma miejsce 
w większym lub mniejszym stopniu we wszystkich ocenianych jednostkach. 
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5.4. Jakość kształcenia.
We wszystkich ocenianych jednostkach istnieje już system wewnętrz-

nych procedur zapewnienia jakości kształcenia. W nielicznych jednost-
kach, w których system ten działał słabo, w wyniku realizacji zaleceń 
komisji wizytujących natychmiast wprowadzono zmiany. Programy na-
uczania z poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem literatury i for-
mą zaliczenia, podaje się do wiadomości studentom na początku roku aka-
demickiego lub nowego semestru. Zaliczenia zajęć odbywają się w syste-
mie semestralnym. Egzaminy  przeprowadzane są wyłącznie w formie 
pisemnej lub testowej. Zaliczenie zajęć z przedmiotu niekończącego się  
egzaminem dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie oceny aktyw-
ności studenta na zajęciach oraz uzyskania pozytywnych ocen z prac 
oceniających poziom jego wiedzy  (wyniki przeprowadzonych doświad-
czeń, sprawdziany dokonywane na bieżąco, kolokwium pisemne, ustne 
sprawdzanie wiadomości, sprawozdania). W przypadku uzyskania oceny 
niedostatecznej z zaliczenia przedmiotu lub egzaminu stosuje się proce-
dury zgodne z obowiązującymi regulaminami studiów.

Wewnętrzny system oceny jakości kształcenia studentów kierunku 
biotechnologia  obejmuje: regularną analizę planów i programów stu-
diów, ocenę  terminowości wykonywania zajęć dydaktycznych, analizę 
wyników egzaminów, analizę przebiegu studiów i ocen prac magister-
skich oraz ocenę zajęć dydaktycznych przez studentów na podstawie 
przeprowadzonego badania ankietowego. Zespoły oceniające zauważyły 
jednak, że ankietyzacja studentów nie była prowadzona systematycznie, 
w przeważającej mierze była okazjonalna. Obecnie ta sytuacja też uległa 
zmianie i we wszystkich jednostkach wewnętrzny system oceny jakości 
kształcenia działa bez zarzutu.

Analiza słabych stron kierunku:6. 
6.1. Kosztochłonność studiów biotechnologicznych
Kształcenie na kierunku biotechnologia jest bardzo kosztowne. Dobre 

kształcenie wymaga realizacji bardzo kosztownych zajęć w formie za-
awansowanych eksperymentalnie ćwiczeń laboratoryjnych. Absolwent 
kierunku biotechnologia oprócz posiadania wiedzy teoretycznej musi 
stać się dobrym eksperymentatorem, stąd potrzeba rozbudowanych za-
jęć laboratoryjnych jest jeszcze większa. Jest oczywiste, że słabo doto-
wane uczelnie w kraju poszukują oszczędności, także w realizacji zajęć 
dydaktycznych. Ale w ramach biotechnologii prowadzone są przedmioty, 
które wymagają dużej wprawy manualnej. Realizując dobrze i zgodnie 
z założeniami program takich przedmiotów jak mikrobiologia, biotech-
nologia, biologia molekularna czy hodowle tkankowe roślinne i zwierzę-
ce, a także inżynieria bioprocesowa wydziały są zmuszane do wielkich 
nakładów fi nansowych, których w dodatku nie są w stanie zrozumieć 
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i zaakceptować senaty większości uczelni. Również utrzymanie i serwis 
skomplikowanej aparatury naukowej przyczynia się do znacznie zwięk-
szonych wydatków wydziałów realizujących badania naukowe i naucza-
nie w zakresie biotechnologii. 

6.2. Odnawianie aparatury naukowej.
Tendencją negatywną w procesie kształcenia na kierunku biotech-

nologia jest także proces, który można nazwać bardzo szybkim „starze-
niem się” aparatury naukowej. Dobrze kształcony student biotechnolo-
gii musi poznawać nowe rozwiązania techniczne i musi znać najnowszą 
aparaturę pomiarową. Niestety, niskie nakłady fi nansowe nie pozwalają 
często władzom uczelni na zakup nowego, czy wymianę przestarzałego 
sprzętu. Taka sytuacja na pewno nie sprzyja rozwojowi poziomu naucza-
nia na bardzo eksperymentalnym kierunku, jakim z pewnością jest bio-
technologia. 

6.3. Kadra.
Problemem w tworzeniu podstaw kadry w składzie nauczycieli aka-

demickich ze stopniem naukowym doktora jest brak udokumentowane-
go stażu pracy poza szkolnictwem wyższym. Z założenia dokumentacja 
podawana przez uczelnie zawiera tylko lakoniczne oświadczenia dokto-
rów o praktyce zawodowej poza szkolnictwem wyższym. Jest to zrozu-
miałe, biorąc pod uwagę fakt, że na uczelniach pozostają zwykle najlepsi 
absolwenci, kierowani natychmiast na studia doktoranckie, a po uzyska-
niu stopnia naukowego doktora przyjmowani na stanowiska adiunktów. 
Spełnienie warunku posiadania w kadrze na studiach zawodowych co 
najmniej sześciu doktorów z doświadczeniem zawodowym poza szkolnic-
twem sprawiało uczelniom najwięcej kłopotów. W aktualnie obowiązują-
cych przepisach określających wymagania, jakie muszą spełniać jednost-
ki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku 
i poziomie kształcenia zrezygnowano z warunku posiadania przez tę gru-
pę nauczycieli akademickich doświadczenia zawodowego zdobytego poza 
szkolnictwem wyższym.  

6.4. Kształcenie elitarne.
Zespoły oceniające dokonały oceny 10 kierunków studiów w nastę-

pujących uczelniach: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet War-
szawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersy-
tet Szczeciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akade-
mia im. Jana Długosza w Częstochowie, a także w ramach wizytacji 
związanej z uruchomieniem kształcenia w Collegium Medicum UMK 
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oraz PWSZ w Jarosławiu. Kierunek biotechnologia prowadzony jest 
przede wszystkim przez renomowane uczelnie państwowe, zapew-
niające przez długoletnie fi nansowanie zaopatrzenie sal wykłado-
wych i laboratoryjnych we właściwą, bardzo kosztowną infrastruktu-
rę, konieczną dla nauczania większości przedmiotów. Biotechnologia 
jest bardzo młodą dyscypliną naukową o charakterze interdyscypli-
narnym, stąd nauczanie na tym kierunku stawia uczelniom znacz-
nie większe wymagania niż ma to miejsce w przypadku kierunków 
humanistycznych czy innych kierunków przyrodniczych. Ze względu 
na konieczność posiadania bardzo kosztownej aparatury nauczanie 
na biotechnologii, a zwłaszcza na studiach magisterskich przybiera 
bardzo często elitarny charakter. Kształcenie na kierunku biotechnolo-
gia w większości prowadzone jest w ramach studiów dwustopniowych, 
tj. studiów I stopnia zakończonych egzaminem licencjackim oraz 
studiów II stopnia zakończonych egzaminem magisterskim. Wszystkie 
oceniane jednostki prowadzą studia stacjonarne, pięć z nich ponadto 
prowadzi także studia w trybie zaocznym, a dwie w trybie wieczoro-
wym (aktualnie w formie niestacjonarnej). Trzy z ocenianych kierun-
ków biotechnologia były prowadzone jedynie w systemie jednolitych 
studiów magisterskich, ale władze uczelni zaczęły wprowadzać rów-
nolegle studia zawodowe (planując jednocześnie wygaszenie jednoli-
tych studiów magisterskich), które jeszcze w roku 2005 nie podlegały 
ocenie. Taka sytuacja zapewne wynikała z niedoskonałych jeszcze w tym 
czasie standardów nauczania, które nie uwzględniały studiów zawodo-
wych. W związku z tym założono, że w ramach studiów zawodowych 
realizowane będą wszystkie przedmioty podstawowe oraz kierunkowe 
z obowiązujących standardów nauczania na studiach magisterskich.   

6.5. Interdyscyplinarny charakter studiów biotechnologicznych.
Studia na kierunku biotechnologia we wszystkich ocenianych uni-

wersytetach organizowane są przez wydziały przyrodnicze, takie jak 
Wydział Biologii (UAM, UW, UWM), Wydział Biotechnologii (UWr), 
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (UMCS, UMK), Wydział Nauk Przy-
rodniczych (USZ), Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (AKJD) czy 
Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii (UJ). W jednym przy-
padku kierunek biotechnologia prowadzony jest przez Międzyuczel-
niany Wydział Biotechnologii, który jest jednostką wspólną Akademii 
Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. Kierunek biotech-
nologia w większości przypadków został wyodrębniony z tradycyjnego 
kierunku biologia ze specjalizacją biotechnologiczną i ze względu na 
interdyscyplinarny charakter oraz standardy nauczania uzupełnio-
ny niezbędnymi przedmiotami czy treściami nauczania dotyczący-
mi technologicznych elementów kierunku, dostępnych w większości 
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jedynie na politechnikach czy akademiach rolniczych. W ten sposób 
mocną stroną biotechnologii prowadzonych przez uniwersytety stały 
się naturalnie podstawy biologiczne w zakresie inżynierii genetycz-
nej, postaw mikrobiologii, biochemii, biofi zyki i szeroko pojętej bio-
logii molekularnej (ostatnio coraz częściej w literaturze zaliczanych 
do biotechnologii molekularnej), a więc tych elementów i działów 
w biotechnologii, które stanowią o zrozumieniu teoretycznych mole-
kularnych podstaw każdego procesu biotechnologicznego. Dla odmia-
ny właśnie te elementy są przeważnie piętą Achillesową biotechnolo-
gii prowadzonych jako studia inżynierskie na innych uczelniach. Aby 
wzmocnić kierunek „biotechnologia” o aspekty techniczne, techno-
logiczne i ekonomiczne uniwersytety musiały zatrudnić specjalistów 
w zakresie technologicznym lub podjąć ścisłą współpracę z uczelniami 
technicznymi. W większości uczelnie uczyniły to z powodzeniem, acz-
kolwiek jest niewątpliwym fakt, iż mimo wielu starań kierunek biotech-
nologia prowadzony w uniwersytetach zachował bardziej biologiczny 
charakter w odróżnieniu od politechnik i akademii rolniczych, gdzie 
reprezentowany jest bardziej inżynierski charakter prowadzonych stu-
diów biotechnologicznych. Te dwa nieco różne aspekty biotechnologii 
są widoczne przede wszystkim w składzie kadry nauczającej, a także 
w programach realizowanych praktyk zawodowych. Biologiczny cha-
rakter studiów biotechnologicznych na wizytowanych uczelniach daje 
się też zauważyć w tematyce prac licencjackich i magisterskich. Bar-
dzo często autorzy prac i ich opiekunowie zapominają, że praca dyplo-
mowa na kierunku biotechnologia powinna mieć aplikacyjny, bardziej 
biotechnologiczny charakter i różnić się pod tym względem nieco od 
prac wykonywanych na kierunku biologia. Władze wszystkich wydzia-
łów, gdzie problem taki zaistniał, podjęły działania mające na celu 
udoskonalenie kierunku tak, aby podczas kolejnych ocen kierunek bio-
technologia miał, zgodnie z sylwetką absolwenta, charakter biotech-
nologiczny. Biorąc pod uwagę nowe standardy nauczania na kierunku 
biotechnologia można już teraz powiedzieć, że oceniane uczelnie nie 
będą miały większych problemów z wprowadzeniem i przystosowa-
niem się do nowych standardów, ponieważ są do tego dobrze przygoto-
wane i w zasadzie wszystkie je spełniają.

Wnioski i przewidywane tendencje zmian:7. 
Kierunek biotechnologia prowadzony na uniwersytetach w Polsce jest 

usytuowany w obrębie Wydziałów Biologii lub pochodnych, które mają 
bardzo dobrze wykwalifi kowaną kadrę prowadzącą badania naukowe na 
wysokim poziomie, odpowiadającym najczęściej pierwszej lub drugiej ka-
tegorii wg parametrycznych standardów Rady Nauki (poprzednio KBN). 
W strukturze Wydziału odpowiednie Instytuty stanowią podstawowe 
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miejsce kształcenia biotechnologów, zwłaszcza na poziomie studiów ma-
gisterskich. We wszystkich jednostkach wyraźnie określone pod wzglę-
dem naukowym jak i dydaktycznym jest grono nauczycieli stanowiących 
niezbędne minimum kadrowe kierunku biotechnologia.    

Efektem wysokiej jakości wydziałowego kształcenia na kierunku bio-
technologia w kraju jest stosunkowo mała liczba studentów przypadają-
ca na jednego pracownika samodzielnego, która zwykle nie przekracza 
30 osób. 

Zreorganizowane obecnie studia na kierunku biotechnologia wg dwu-
stopniowego modelu 3 + 2  są zgodne z duchem deklaracji bolońskiej. 
Minima kadrowe na realizowanych kierunkach biotechnologia są zgod-
ne ze stosownym rozporządzeniem. Realizacja standardów nauczania, 
po wprowadzeniu stosownych korekt przez uczelnie, jest obecnie zgod-
na z istniejącymi i obowiązującymi standardami dla kierunku „biotech-
nologia”. Przewidując wprowadzenie nowych standardów nauczania, 
wszędzie tam, gdzie było to możliwe, komisje uwzględniały przede 
wszystkim realizacje odpowiednich treści nauczania, zgodnie z duchem 
nowych standardów. Zaplecze dydaktyczne, zasoby biblioteczne, osią-
gnięcia naukowe Wydziałów czy Instytutów prowadzących wizytowa-
ny kierunek zostały zwykle ocenione wysoko przez komisje oceniające. 
Podsumowując, należy uznać, iż poziom nauczania na ocenionym kie-
runku biotechnologia jest bardzo wysoki, czego najlepszym dowodem 
jest przyznanie przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
we wszystkich przypadkach ocen pozytywnych. 

Analiza wynikająca z przeprowadzonych wizytacji, jak również ogólna 
wiedza o polskiej biotechnologii pozwalają na przedstawienie kilku bar-
dziej generalnych wniosków o charakterze przyszłościowym:

kształcenie na kierunku biotechnologia jest bardzo kosztochłonne, ale • 
ten kierunek studiów należy na pewno do tych, które muszą i będą, 
podobnie jak ma to miejsce na całym świecie, rozwijać się bardzo in-
tensywnie. Konieczność wdrażania nowych technologii i świadomość 
społeczna w tym względzie jest związana z dużymi nakładami fi nanso-
wymi UE na prace naukowe związane z wdrażaniem nowych techno-
logii, w tym także technologii biotechnologicznych. Stąd przejściowe 
problemy z kosztochłonnością studiów biotechnologicznych mogą już 
w niedalekiej przyszłości być znacznie mniejsze. 
ze względu na konieczność rozwoju tych dziedzin nauki, które bezpo-• 
średnio prowadzą do rozwoju gospodarczego kraju i lepszego fi nanso-
wania dyscyplin naukowych z nimi związanych, z pewnością bardzo 
szybko wzrośnie zapotrzebowanie na absolwentów kierunku biotech-
nologia, które od pewnego czasu daje się zauważyć w innych krajach. 
Ma to bezpośrednie przełożenie na powstawanie nowych ośrodków 
kształcących w zakresie biotechnologii. 
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analiza losów absolwentów kierunku biotechnologia pozwala na stwier-• 
dzenie, że polska przestrzeń akademicka nie została jeszcze nasycona 
kierunkiem studiów biotechnologia.
biotechnologia już na stałe wkroczyła do szkolnictwa wyższego w Pol-• 
sce i należy mieć nadzieję, że studiowanie na tym kierunku będzie 
nie tylko modne, ale przysporzy nam specjalistów w zakresie nowych 
technologii na najwyższym światowym poziomie.
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Raport podsumowujący ocenę jakości kształcenia 
na kierunku

BUDOWNICTWO

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 36
w tym:

- w uczelniach publicznych: 31
- w uczelniach niepublicznych: 5

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2. 22
w tym:
- w uczelniach publicznych: 22
- w uczelniach niepublicznych: 0

Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach3. : 29208
na studiach stacjonarnych
w tym:
- w uczelniach publicznych: 19737
- w uczelniach niepublicznych: 0
na studiach niestacjonarnych
w tym:
- w uczelniach publicznych: 9471
- w uczelniach niepublicznych: 0

Struktura wydanych ocen:4. 
Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 2 17 2* i 1** 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

* powtórna ocena jakości kształcenia odbyła się w roku akademickim 2003/2004 i w dniu 
9 września 2004 roku Prezydium PKA wydało ocenę pozytywną

* powtórna ocena jakości kształcenia odbyła się w roku akademickim 2004/2005 i w dniu 
24 marca 2005 roku Prezydium PKA wydało ocenę pozytywną  

** powtórna ocena jakości kształcenia dotycząca studiów zaocznych odbyła się w roku 
akademickim 2004/2005 i w dniu 5 maja Prezydium PKA wydało ocenę pozytywną
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Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 5. 
Przed wizytacją 3 jednostki wycofały się z prowadzenia kształcenia re-

alizowanego wcześniej na kierunku „budownictwo” w całości (jedna) oraz 
na poziomie studiów magisterskich (dwie). W okresie wizytacji kształce-
nie w wizytowanych jednostkach na kierunku „budownictwo” prowadzone 
było na poziomie studiów: I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich 
(studia stacjonarne) oraz I stopnia i II stopnia (studia niestacjonarne).

Wskaźniki, które charakteryzowały kształcenie (wg obowiązującego 
wówczas rozporządzenia) przyjmowały wartości: 

stosunek liczbowy studentów do nauczycieli akademickich z grupy • 
profesorów i doktorów habilitowanych: od 21 do 365 (w 9 jednostkach 
przekroczony był wskaźnik 90:1),
stosunek liczby studentów stacjonarnych do niestacjonarnych przyj-• 
mował wartości od 1:0 do 1,1:1.
Procedury wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia były 

w większości jednostek w fazie wprowadzania i weryfi kowania. Ankiety 
studenckie oceny zajęć dydaktycznych nie były jeszcze wprowadzone w 3 
jednostkach, w pozostałych zaś stosowane były w różny sposób, w więk-
szości sporadycznie. Najmniej doświadczenia miały jednostki w zakresie 
wykorzystywania wyników ankiet w procedurze podnoszenia poziomu ja-
kości kształcenia.

Hospitowanie zajęć dydaktycznych przez przełożonych było prowa-
dzone w zdecydowanej większości jednostek (jedynie w jednej jednostce 
przyznano, że hospitacji nie przeprowadzono).

Oceny okresowe kadry dydaktycznej prowadzone były we wszystkich 
jednostkach (jest to obowiązek ustawowy).

System oceny jakości kształcenia jako dokument obowiązujący 
w Uczelni i zatwierdzony przez Senat występował jedynie w 7 jednost-
kach, a 14 jednostkach przyznano, iż jest w fazie opracowywania.

Spośród wizytowanych 22 jednostek, 16 ma uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora, a 9 do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego.

Kadra zgłoszona w minimum kadrowym obejmowała łącznie 96 profe-
sorów, 156 doktorów habilitowanych i 285 doktorów. Formuła zgłaszania 
kadry nie była jednolita (np. jednostki dysponujące znacznie większą ka-
drą, szczególnie w grupie doktorów, zgłaszały kadrę wypełniającą mini-
malne wymagania). 

W zgłoszeniach jednostek objętych wizytacją występowały jednostki 
z minimum kadrowym obejmujących: od 8 profesorów, 3 doktorów habi-
litowanych i 0 doktorów do 15 profesorów, 17 doktorów habilitowanych 
i 79 doktorów.

W zestawieniu kadry różnych jednostek występowały (szczególnie 
w grupie profesorów i doktorów habilitowanych) osoby znane w środowi-
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sku, ale z afi liacją w innej jednostce niż przedstawiająca je w minimum 
kadrowym.

Interesujące może być występowanie liczby tematów badawczych ob-
jętych działalnością statutową oraz w badaniach własnych. Występują 
przypadki nadmiernego rozdrobnienia tematycznego (np. w jednostce 
występuje 50 tematów DS., w innej zaś 104 tematy BW), albo skomasowa-
nia (np. w jednej jednostce 4 tematy BW, a w innej 7 tematów DS.).

Baza dydaktyczna (w tym laboratoria) jest zróżnicowana. Wszę-
dzie jednak są ukształtowane laboratoria dydaktyczne z zakresu przed-
miotów podstawowych oraz kierunkowych wymagających takich zajęć 
jak: fi zyka, wytrzymałość materiałów, materiały budowlane, konstruk-
cje stalowe itp. Sale dydaktyczne są najczęściej dobrze wyposażone 
w urządzenia wspomagające prezentację (często również w urządzenia 
do prezentacji multimedialnych).

Podczas wizytacji udział studentów w spotkaniach z zespołem ocenia-
jącym był różny (od 25 osób do 200 osób), ale najczęściej nie przekraczał 
100 osób.

Analiza mocnych stron kierunku:6. 
Do mocnych stron tego kierunku należy zaliczyć kadrę naukowo-

dydaktyczną, obejmującą swą działalnością cały obszar kształtowa-
ny określeniem „budownictwo”. Wiąże się to również z uzyskanymi 
uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora (16 jednostek) 
i doktora habilitowanego (9 jednostek). Tworzy to dobry klimat do rozwi-
jania konkurencji między prowadzącymi ten sam kierunek kształcenia. 
Wizytacje obejmowały tylko uczelnie publiczne, nie stwierdzono więc 
wielokrotnego występowania tych samych osób w dwóch różnych jed-
nostkach. 

Większość jednostek (wszystkie większe) dysponują laboratoriami 
przygotowanymi do prowadzenia zajęć z budownictwa. Pozostała baza lo-
kalowa jest również stosunkowo dobra.

Dobrze rozwinięte są kontakty naukowo-dydaktyczne między jed-
nostkami prowadzącymi kształcenie na kierunku „budownictwo”. Służą 
temu coroczne konferencje naukowe i naukowo-techniczne oraz integru-
jąca środowisko działalność Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 
(a w szczególności 12 sekcji tego Komitetu).

Analiza słabych stron kierunku:7. 
Starzenie się kadry samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycz-

nych jest zauważalna w kilku jednostkach. Poszukuje się w nich kandyda-
tów do zatrudnienia spośród osób zatrudnionych w silniejszych jednost-
kach. Są to jednak sytuacje, w których przyjmowany w nowej jednostce 
stara się również utrzymać zatrudnienie we wcześniejszym miejscu pracy. 
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Będzie to zapewne częściej występować, gdy wizytacje obejmą również 
uczelnie niepubliczne.

Wyposażenie laboratoryjne w niektórych jednostkach wymaga pilnego 
odnowienia. Stosunkowo niewiele jest laboratoriów akredytowanych.

Wnioski i przewidywane tendencje zmian:8. 
Widoczne jest oddziaływanie wizytacji jako mobilizujące jednostkę do 

poprawy warunków kształcenia. Pomaga w tym najpierw przygotowanie 
raportu samooceny, a potem treść raportu zespołu wizytującego z wizy-
tacji. Mobilizacja do poprawy była szczególnie widoczna w przypadku 
3 jednostek, które otrzymały za pierwszym razem ocenę warunkową. Dru-
ga wizytacja, po roku, pozwoliła na przyznanie już oceny pozytywnej.

W 2007 r. zaplanowana jest tylko jedna wizytacja uczelni niepublicz-
nej. W 2008 r. planowane są wizytacje w 8 uczelniach publicznych (głów-
nie ZOD oraz PWSZ) i najwyżej 2 niepublicznych (dopiero w następnych 
latach będą pierwsi absolwenci tych uczelni).
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. inż. .Zenon Łukaszewski

Raport podsumowujący 
ocenę jakości kształcenia na kierunku

CHEMIA

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 21

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2. 18
w tym:
- w uczelniach publicznych: 18
- w uczelniach niepublicznych: 0

Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach3. : 9102
w tym:
- w uczelniach publicznych: 9102
- w uczelniach niepublicznych: 0

Struktura wydanych ocen:4. 

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 1 17 3 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

5. Analiza mocnych stron kierunku:
Najmocniejszą stroną kierunku jest kadra. W żadnej z wizytowanych 

uczelni nie stwierdzono uchybień względem minimum kadrowego. Na 
około 9100 studentów studiujących na kierunku przypada 170 profesorów 
i 183 doktorów habilitowanych. Średnio na jednego nauczyciela akademic-
kiego z grupy profesorów i doktorów habilitowanych przypada 25 studen-
tów, a w poszczególnych przypadkach stosunek ten kształtuje się jak 1 : 10 
(Uniwersytet Warszawski) lub 1 : 15 (Uniwersytet Adama Mickiewicza).  
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Nieomal połowa kadry profesorów i doktorów habilitowanych (167) 
jest zatrudniona w trzech uczelniach: Uniwersytecie Adama Mickie-
wicza, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. 
W ogólnym bilansie kadry profesorów i doktorów habilitowanych zwią-
zanej z kierunkiem „chemia”, w uniwersytetach jest zatrudnionych 
297 osób, w politechnikach – 28 a w akademiach pedagogicznych 
– 30 osób. Mały udział politechnik w bilansie kadry profesorów i dokto-
rów habilitowanych związanej z kierunkiem wynika z faktu, że kierunek 
„chemia” stanowi tylko rozszerzenie oferty dydaktycznej, a główna część 
kadry jest związana z kierunkiem „technologia chemiczna” lub innymi 
kierunkami pokrewnymi. 

Kadra profesorów i doktorów habilitowanych związana z kierunkiem 
wykazuje bardzo wysoką aktywność naukową wyrażającą się w dużej 
liczbie publikacji z listy fi ladelfi jskiej. Większość wydziałów ma pełne 
uprawnienia akademickie. 

Nieomal cała kadra związana z kierunkiem jest zatrudniona wyłącznie 
w swoich uczelniach. W tym względzie wyjątek stanowią trzy uczelnie: 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia im. Jana Dłu-
gosza w Kielcach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. 
W dwóch pierwszych uczelniach kadra profesorów i doktorów habilito-
wanych związana z kierunkiem w całości lub częściowo łączy pracę na 
swoich uczelniach z zatrudnieniem w jednostkach Polskiej Akademii 
Nauk. W przypadku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
kadra profesorów i doktorów habilitowanych związana z kierunkiem nie-
mal w całości jest zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim na pierw-
szym etacie. 

Większość wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku „che-
mia” jednocześnie prowadzi studia doktoranckie. Liczba studiujących 
doktorantów jest zbliżona do 500. Większość wydziałów może szybko 
wdrożyć model boloński. 

Mocną stroną kierunku „chemia” są prace magisterskie. W większo-
ści są to prace eksperymentalne wykonywane na poziomie naukowym 
nawiązującym do poziomu zespołu, w którym są prowadzone. Promo-
torem pracy na ogół jest nauczyciel akademicki z grupy profesorów 
i doktorów habilitowanych. Często stosowanym rozwiązaniem jest usta-
nowienie dodatkowego opiekuna pracy z grupy młodszych nauczycieli 
akademickich. Promotor sprawuje opiekę naukową, podczas gdy opie-
kun wprowadza magistranta w szczegóły technik pomiarowych oraz 
dba o prowadzenie eksperymentów w warunkach zapewniających bez-
pieczeństwo. Liczba prowadzonych prac magisterskich przez jednego 
promotora jest ograniczana przez rady wydziału. Powierzanie promo-
torstwa prac magisterskich doktorom jest traktowane jako sytuacja nad-
zwyczajna i na ogół ma zgodę rady wydziału. O wysokim poziomie me-
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rytorycznym prac magisterskich świadczą przypadki ich publikowania 
w czasopismach z listy fi ladelfi jskiej. 

Większość wydziałów posiada dobrze wyposażone biblioteki (wszyst-
kie wydziały uniwersyteckie i politechniczne). Poza podręcznikami, bi-
blioteki oferują wiele monografi i oraz bogate zbiory czasopism z listy 
fi ladelfi jskiej oraz krajowych. Większość wydziałów posiada dostęp do 
elektronicznych baz publikacji pełnotekstowych. Zatem jest zapewniony 
pełny kontakt z literaturą światową. Niestety, wydziały mieszczące się na 
akademiach mają skromne zasoby biblioteczne, zapewniające tylko pod-
ręczniki i ograniczony dostęp do czasopism. 

Bardzo pozytywnie należy ocenić wysiłki wydziałów prowadzących 
kierunek „chemia” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w labo-
ratorium chemicznym oraz w zakresie dbałości o odpady laboratoryjne. 
Na większości wydziałów wdrożono zasadę pracy laboratoryjnej w okula-
rach ochronnych i w lateksowych rękawiczkach. Wdrożono także system 
zbierania i utylizacji zużytych odczynników. Wcześniej bagatelizowano 
rolę laboratoriów chemicznych jako źródła zanieczyszczeń środowiska. 
Wdrożenie systemu zbierania i utylizacji zużytych odczynników, poza 
bezpośrednim zmniejszeniem emisji, odgrywa bardzo dużą rolę wycho-
wawczą. 

6. Analiza słabych stron kierunku:
Analiza stosunkowo nielicznych ocen warunkowych uzyskanych przez 

wydziały prowadzące kształcenie na kierunku „chemia” prowadzi do 
wniosku, że przyczynami warunkowych ocen były uchybienia progra-
mowe. Uchybienia te powstały na skutek niezrozumienia przez władze 
wydziałów znaczenia standardu nauczania jako obligatoryjnego uregu-
lowania prawnego. Jedną z przyczyn tych nieporozumień może być fakt, 
że dwa z trzech ocenionych warunkowo wydziałów prowadzą kierunek 
„chemia” w dużym stopniu w oparciu kadrę zatrudnioną równocześnie na 
uczelni i w PAN. Aktualnie dwa wydziały, które wcześniej uzyskały ocenę 
warunkową, usunęły całkowicie uchybienia programowe i uzyskały oce-
ny pozytywne w wyniku ponownej wizytacji kierunku. Mniejsze uchybie-
nia programowe były wykazane także na kilku innych wydziałach kształ-
cących na kierunku „chemia”. Były one bardzo szybko korygowane przez 
rady wydziału. 

Baza lokalowa wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku 
„chemia” może być oceniona jako dostateczna. Na wszystkich wydzia-
łach są zapewnione wystarczające warunki do prowadzenia procesu 
dydaktycznego pod względem sal audytoryjnych, seminaryjnych oraz 
laboratoriów. Jednak pomieszczenia te są często pozyskiwane w drodze 
adaptacji. Najnowsze obiekty projektowane i zbudowane na użytek che-
mii powstały w latach 70-tych. W kilku przypadkach budynki wydziałów 
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prowadzących kierunek są zaadaptowanymi szkołami lub budynkami 
administracyjnymi. Aktualnie żaden z wydziałów nie dysponuje budyn-
kiem, który mógłby stanowić przykład współcześnie zaprojektowanego 
i wykonanego budynku chemicznego. Mimo podziwu godnych wysiłków 
wydziałów w kierunku utrzymania bazy lokalowej w dobrym stanie, 
stan tej bazy należy do słabszych stron kierunku. Podobnie kształtuje 
się sytuacja w zakresie sprzętu laboratoryjnego i aparatury stosowa-
nej w procesie dydaktycznym, jednak pod tym względem zróżnicowanie 
wydziałów jest większe. 

Przyczyną kłopotów z wyposażeniem laboratoriów są kłopoty fi nanso-
we. Odczuwają je w mniejszym lub większym stopniu wszystkie wydziały 
prowadzące kształcenie na kierunku „chemia”. Stopień kłopotów fi nanso-
wych wydziałów jest zależny od środków przesuwanych w obrębie uczel-
ni na korzyść wydziału, bowiem żaden z wydziałów prowadzących kształ-
cenie na kierunku nie ma strumienia fi nansowania wynikającego z liczby 
studentów i posiadanej kadry wystarczającego na pokrycie wydatków.

Niekorzystnym uwarunkowaniem dla kierunku „chemia” jest stosun-
kowo słaby strumień kandydatów na studia na kierunku. Sytuacja różnych 
wydziałów jest zróżnicowana w zależności od uwarunkowań lokalnych. 
Wymaga to zwiększonych wysiłków kadry nauczycieli akademickich. 

Do słabszych stron wielu wydziałów kształcących na kierunku „che-
mia” należą egzaminy dyplomowe magisterskie. Pytania egzaminacyjne 
często są bardzo zbliżone do tematu pracy magisterskiej. Jest to niepra-
widłowość, bowiem pytania te powinny dotyczyć całego zakresu studiów 
na kierunku. 

7.  Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Tendencje rozwojowe wydziałów prowadzących kształcenie na kie-

runku „chemia” są uwarunkowane potrzebami rozwojowymi licznej, ak-
tywnej naukowo i ambitnej kadry profesorów i doktorów habilitowanych, 
skąpym strumieniem środków fi nansowych oraz sytuacją w zakresie re-
krutacji. 

Większość wydziałów prowadzi politykę kadrową silnie ukierunko-
waną na rozwój własnej kadry poprzez nowe habilitacje oraz nowe no-
minacje profesorskie. Można przewidywać, że sytuacja kierunku pod 
względem liczby profesorów i doktorów habilitowanych będzie konty-
nuowała trend wzrostowy. Nawet aktualnie słabsze kadrowo wydziały 
zlokalizowane na trzech akademiach szybko uzyskają dobry stan kadry 
profesorów i doktorów habilitowanych. Potrzeby rozwojowe kadry wy-
magają promowania doktorów oraz tworzenia grup badawczych. Na-
turalnym ograniczeniem tych potrzeb rozwojowych jest konieczność 
zapewnienia pensum. Dotychczas drogą poszerzania liczby godzin dy-
daktycznych była tendencja do rekrutacji możliwie dużej liczby stu-
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dentów. Możliwość ta uległa już wyczerpaniu ze względu na sytuacje 
demografi czną. Dlatego można oczekiwać poszerzania oferty dydak-
tycznej, szerokiej oferty dobrych tematów dyplomowych, zarówno ma-
gisterskich jak i licencjackich, oraz presji na poszerzanie studiów dok-
toranckich. Przejawem tej tendencji jest rozszerzające się kształcenie 
na kierunku „chemia” podejmowane przez politechniki. Obok wizyto-
wanych już wydziałów na Politechnice Wrocławskiej oraz Politechnice 
Łódzkiej, kształcenie na kierunku „chemia” podjęły Politechniki Śląska 
i Gdańska. Nie były one dotychczas wizytowane ze względu na aktual-
nie niepełny cykl kształcenia. Z drugiej strony wydziały zlokalizowane 
na uniwersytetach prawdopodobnie podejmą kształcenie na inżynier-
skich studiach I stopnia. Taka opcja została otwarta przez nowy standard 
kształcenia na kierunku „chemia”. 

Naturalną barierą rozwoju kształcenia na tym kierunku są ograni-
czenia fi nansowe. Aktualnie na strumień środków fi nansowych składają 
się środki proporcjonalne do liczby studentów na kierunku oraz środki 
proporcjonalne do liczby doktorów, doktorów habilitowanych i profeso-
rów. Aktualnie strumienie te są w przybliżeniu równe. Wiele wydziałów 
kształcących na kierunku „chemia” uzyskuje dodatkowe środki od władz 
rektorskich w wyniki redystrybucji środków w danej uczelni. Trzeba pod-
kreślić, że aktualnie środki te zaledwie zapewniają minimalne potrzeby 
wydziałów związane z kształceniem na  tym kierunku. Po stronie wydat-
ków główną pozycję stanowią koszty osobowe. Koszty te są szczególnie 
duże na wydziałach kształcących na kierunku „chemia”, ze względu na 
większy udział lepiej wynagradzanej kadry profesorów i doktorów habi-
litowanych.

Działania zmierzające do zbilansowania strumienia przychodów i wy-
datków w istocie pogarszają jakość kształcenia. Do działań negatywnie 
wpływających na poziom kształcenia należy zaliczyć zwiększanie naboru 
do granic możliwości wynikających z bazy, minimalizowanie liczby go-
dzin objętych programem, zmniejszanie liczby specjalności, zwiększanie 
liczebności grup laboratoryjnych i seminaryjnych oraz ograniczanie licz-
by osób studiujących na studiach doktoranckich. Należy oczekiwać nasi-
lenia się tych tendencji. 

Prognozowanie trendu rozwojowego liczby studentów studiujących 
na kierunku „chemia” jest bardzo trudne. Uwzględniając sytuację demo-
grafi czną można przyjąć, że liczba studiujących na kierunku osiągnęła 
maksimum i będzie ulegała zmniejszeniu, jednak dynamika tego procesu 
jest uzależniona od sytuacji na rynku pracy. Dotychczas była to raczej 
sytuacja zniechęcająca do studiów na kierunku, pojawiły się jednak 
sygnały o odwróceniu tendencji. 

W najbliższym okresie wydziały prowadzące kierunek „chemia” będą 
wdrażały nowy standard nauczania. Jednak proces ten powinien przebie-
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gać bez zakłóceń, ponieważ nowy standard rozluźnia sztywne wymagania 
formułowane w poprzednim standardzie i nie pociąga za sobą zwiększenia 
kosztów kształcenia. Ważnym zadaniem wydziałów będzie wypracowanie 
„standardu” pracy licencjackiej. W istocie jest to problem techniczny wy-
nikający z przewidywanego dużego strumienia tych prac. Duży potencjał 
kadrowy wydziałów kształcących na kierunku „chemia” warunkuje po-
myślne rozwiązanie tego problemu. 

Ogólne wnioski wynikające z dokonanego przeglądu wizytowanych 
wydziałów prowadzących kierunek „chemia”: 

kierunek posiada bardzo dobrą, dynamicznie rozwijającą się kadrę, 1) 
gwarantującą kształcenie na wysokim poziomie merytorycznym;
baza lokalowo-sprzętowa kierunku jest dostateczna;2) 
środki fi nansowe przeznaczone na kształcenie na kierunku są niewy-3) 
starczające do zapewnienia dobrego kształcenia.
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Raport opracował: 
Prof. Joachim Pichura

Raport podsumowujący 
ocenę jakości kształcenia na kierunku

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 23

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2. 22
w tym:
- w uczelniach publicznych: 22
- w uczelniach niepublicznych: 0

Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach3. : 2761
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2761
- w uczelniach niepublicznych: 0

Struktura wydanych ocen:4. 
Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 1 13 8* 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

* W toku powtórnej wizytacji  wszystkie oceny warunkowe zmieniono na oceny pozytywne.

5.  Analiza mocnych stron kierunku:
Kadrę nauczającą kierunku stanowią pedagodzy o niepodważalnym 

autorytecie artystycznym, pedagogicznym i organizacyjnym. W zdecydo-
wanej większości, obok pracy dydaktycznej, prowadzą oni szeroko pojętą 
działalność naukową i koncertową, co ma znaczący wpływ na poziom przy-
gotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej, a mianowicie:
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biorą czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach a) 
naukowych,
publikują swe prace w różnych czasopismach krajowych i zagranicz-b) 
nych,
są jurorami krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych,c) 
są promotorami i recenzentami w przewodach doktorskich oraz habi-d) 
litacyjnych w zakresie sztuki muzycznej, 
biorą czynny udział w pracach różnych Rad, Komisji i Stowarzyszeń e) 
o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.
O dobrym poziomie kształcenia na kierunku w sposób jednoznaczny 

świadczą liczne nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez studentów na 
konkursach kompozytorskich, dyrygenckich, jak również na najlepsze 
prace magisterskie.

Doskonałym uzupełnieniem procesu dydaktycznego są liczne warszta-
ty mistrzowskie oraz seminaria muzyczne, organizowane przez poszcze-
gólne uczelnie, w których uczestniczą specjaliści o renomie krajowej 
i międzynarodowej. 

Szczególnymi osiągnięciami mogą poszczycić się zespoły chóralne 
działające w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej, które koncertują w całej Europie. Współpracują również z za-
wodowymi orkiestrami symfonicznymi wykonując światowe arcydzieła 
wokalno-instrumentalne.

W dydaktyce muzycznej w coraz większym stopniu wykorzystuje się 
aparaturę audio-wizualną, jak również technikę komputerową – specjali-
styczne multimedialne programy edukacyjne i muzyczne programy edy-
torskie. Innowacją na skalę kraju jest podjęcie prób wprowadzenia do 
nauki kształcenia słuchu specjalistycznych programów komputerowych 
opracowanych w oparciu o doświadczenia pedagogów danej uczelni lub 
wykorzystanie oprogramowania będącego na rynku. 

6.  Analiza słabych stron kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej była pierwszym 

kierunkiem muzycznym poddanym procedurze akredytacji. Opracowa-
ne wcześniej standardy nauczania dla tego kierunku wymagały szybkie-
go wprowadzenia do procesu dydaktycznego kilku przedmiotów dotąd 
nie realizowanych na tym kierunku. Również sam dokument – zdaniem 
członków zespołów oceniających nie był w pełni dopracowany (np. brak 
precyzyjnych wymogów, co do liczebności grup na niektórych zajęciach, 
niespójność w nazewnictwie przedmiotów na studiach licencjackich i ma-
gisterskich). Prawdopodobnie powyższa sytuacja – jak również i brak 
wiedzy w tym zakresie – była zasadniczym powodem, stwierdzanych 
w przypadku pierwszych wizytacji w niektórych uczelniach uchybień 
w stosunku do obowiązujących norm prawnych:
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brakowało autorskich programów nauczania, bądź były one zbyt ogól-• 
nikowe,
plany nauczania odbiegały od wymogów standardów nauczania obo-• 
wiązujących na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki mu-
zycznej,
dokumentacja toku studiów wykazywała szereg nieprawidłowości. • 

Inne problemy występujące w procesie dydaktycznym, to:
konieczność powierzania w większym stopniu promotorstwa prac ma-• 
gisterskich samodzielnym pracownikom naukowym – potrzeba więk-
szej dbałości o dobór tematyki – niektóre tematy prac kwalifi kowały 
się raczej do kierunku teoria muzyki czy muzykologia; 
konieczność dostosowania, w niektórych przypadkach, programu • 
nauczania gry na fortepianie do wymagań, z jakimi spotka się absol-
went kierunku w przyszłej pracy zawodowej. Studenci kierunku nie są 
bowiem przygotowywani do gry solowej, powinni natomiast posiąść 
wszechstronną umiejętność w operowaniu tym instrumentem, poznać 
wszelkie tajniki stylistyczne, interpretacyjne utworów różnych epok, 
a także opanować problem czytania i gry rozmaitych tekstów a vista 
i rozumienia ich sensu muzycznego;
brak troski o równomierny rozwój kadry naukowo-artystycznej;• 
Należy stwierdzić, że powyższych mankamentów podczas kolejnych 

wizytacji już nie stwierdzono.

7.  Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia pozwoli w znacz-

nym stopniu poszerzyć ofertę uczelni poprzez wprowadzenie nowych spe-
cjalności zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Już obecnie urucho-
miono w kilku uczelniach, a w innych  trwają prace nad  uruchomieniem  
w ramach kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” 
takich specjalności jak: muzyka kościelna, muzyka rozrywkowa czy mar-
keting kultury, co spotkało się to z  dużym zainteresowaniem przyszłych 
kandydatów na studia.

Stworzenie możliwości przeprowadzania przewodów naukowych (dok-
torskich i habilitacyjnych) w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w znacznym stopniu powinno 
wpłynąć na równomierny rozwój kadry naukowo-artystycznej.
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Raport opracował: 
Prof. Andrzej Banachowicz

Raport podsumowujący 
ocenę jakości kształcenia na kierunku

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 17

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2. 16
w tym:
- w uczelniach publicznych: 16
- w uczelniach niepublicznych: 0

Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach3. : 4412
w tym:
- w uczelniach publicznych: 4412
- w uczelniach niepublicznych: 0
Struktura uczelni prowadzących kierunek „edukacja artystyczna w za-

kresie sztuk plastycznych”:
Akademie Pedagogiczne  – 31. 
Uniwersytety   – 82. 
Politechniki   – 13. 
ASP    – 34. 
PWSzZ    – 2 5. 

 
Struktura wydanych ocen:4. 

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa* Negatywna

Uczelnie publiczne 1 13 2* 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0
 

* W wyniku powtórnej oceny jakości kształcenia oceny warunkowe zmienione na pozytywne
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5.  Analiza mocnych stron kierunku:
Najważniejszym atutem ocenianego kierunku jest doświadczona, kom-

petentna i oddana kadra dydaktyczna o dużym dorobku artystycznym 
i naukowym. Wypracowany przez lata model edukacji artystycznej oparty 
na standardzie nauczania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów naucza-
nia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. 
Nr 116, poz. 1004 z późn. zm.) wynosi 2425 godzin dla realizacji pełnego 
programu nauczania. Ogólne wymagania tego standardu mówią, że łącz-
na liczba godzin zajęć wynosi 3800. Prawie 1400 godzin różnicy pozwala 
na zaproponowanie własnych ofert programowych, które różnią uczelnie 
między sobą. A to jest i tak znacznie mniej, niż na studiach magisterskich 
w uczelniach artystycznych (łączna liczba godzin wynosi 5000).

W UMK w Toruniu, gdzie kształcenie na kierunku „edukacja artystycz-
na w zakresie sztuk plastycznych” uzyskało ocenę wyróżniającą, realizo-
wanych jest obecnie 4200 godzin (na studiach 5-letnich). Aby utrzymać 
wysoki poziom kształcenia na tym kierunku, na obu stopniach kształcenia 
powinno być realizowanych łącznie minimum 3800 godzin, czyli tyle, ile 
w obecnie obowiązującym standardzie. 

Studia te są szczególne, gdyż łączą artystyczne studia plastyczne i hu-
manistyczne. Jednocześnie wymagają zarówno wielogodzinnego kształ-
cenia indywidualnego w pracowniach plastycznych, jak i normalnego 
kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności praktyczne wykwalifi kowanego plastyka, twórcy w zakresie 
sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Jest 
on przygotowywany do realizacji i upowszechniania różnorodnych posta-
ci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznaw-
czych, edukacyjnych i użytkowych. Prowadzone kształcenie w różnych 
specjalnościach sprawia, że absolwenci mają duże szanse na znalezienie 
atrakcyjnej pracy. Przygotowuje ich do tego także odbywanie praktyki 
w szkołach oraz prace dyplomowe, składające się z pracy teoretycznej 
z zakresu pedagogiki lub szeroko pojętej historii sztuki oraz pracy arty-
stycznej zrealizowanej w wybranej specjalności. Obecnie często prace te 
dotyczą specjalności w obszarze szeroko rozumianych sztuk wizualnych 
oraz medialnych i multimedialnych (visual art., media, multimedia).

6.  Analiza słabych stron kierunku:
W kilku ocenianych jednostkach zespoły wizytujące PKA zastawa-

ły blok przedmiotów artystycznych oferowany w zbyt małej liczbie 
godzin. Generalnie problem sprowadzał się do wzmocnienia kształ-
cenia ogólnoplastycznego i specjalistycznego. Absolwent tego kierun-
ku ma być artystą z profesjonalnym przygotowaniem pedagogicznym, 
a nie pedagogiem powierzchownie przeszkolonym artystycznie. Z tym 
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związany jest również w kilku przypadkach stan bazy lokalowej, sła-
bo wyposażonej biblioteki, czytelni, zbyt małej pracowni oraz braku 
właściwego wyposażenia, szczególnie pracowni fotografi cznej, rzeźby 
i komputerowej. Problemem były też godziny zajęć, np. ćwiczeń 
z malarstwa, ale jest to problem szerszy, ze względu na bogatą 
ofertę przedmiotów związanych z tym „pojemnym” kierunkiem. 
Z drugiej strony w ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie polepszyły 
się warunki lokalowe większości uczelni plastycznych, co w znacz-
nym stopniu wpłynęło na jakość kształcenia. Na pewno brakuje też, 
w wielu uczelniach, biur karier, które poprawiłyby możliwości zatrud-
nienia studentów. Częstym problemem jest również brak informacji 
o wystawach, konkursach, imprezach artystycznych itp., które są szcze-
gólnie ważne dla studentów o profi lu humanistycznym. 

7.  Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Kierunek „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” za-

pewnia absolwentowi kwalifi kacje pozwalające na bycie czynnym twórcą 
i nauczycielem, co jest zgodne z wyznaczonym celem kształcenia i cha-
rakterystyką sylwetki absolwenta. W wielu szkołach wyższych w Polsce 
dla prowadzenia tego kierunku powstały Wydziały lub Instytuty Sztuki 
jako odrębne jednostki strukturalne. Aspirując do tworzenia uczelni o po-
tencjale Akademii Sztuk Pięknych w większości przypadków muszą one 
dynamicznie dbać o rozwój kadry dydaktycznej oraz odpowiednie warun-
ki lokalowe i wyposażenie. Z kolei dynamika rozwoju dobrze rokuje dla 
kierunku i daje gwarancję dalszego wysokiego poziomu nauczania (przy 
minimalnej łącznej liczbie 3800 godzin na obu stopniach kształcenia). 
Troski wymaga określenie formuły uprawnień nauczycielskich na spe-
cjalnościach nauczycielskich. Dwuspecjalnościowe kształcenie nauczy-
cielskie – a co za tym idzie dodatkowe obciążenie godzinami dydaktycz-
nymi – może grozić obniżeniem jakości kształcenia.
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Raport opracowała: 
Prof. dr hab. Danuta Strahl 

Raport podsumowujący 
ocenę jakości kształcenia na kierunku

EKONOMIA

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 113

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2. 111
w tym:
- w uczelniach publicznych: 57
- w uczelniach niepublicznych: 54

Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach3. : 104119 
co stanowi 5,4% ogólnej liczby studentów 
w tym:
- w uczelniach publicznych: 58174
- w uczelniach niepublicznych: 45945  
 
Struktura wydanych ocen:4. 

Razem Wyróżnia-
jąca

Pozy-
tywna

Warun-
kowa *)

Nega-
tywna

Odstąpienie 
od oceny

Uczelnie 
publiczne 65 1 34 25 3 2

Uczelnie 
niepubliczne 59 0 36 20 1 2

Razem 124 1 70 45 4 4

*) w toku powtórnej oceny jakości wydano następujące oceny(nie wszystkie jednostki 
zostały już poddane powtórnej ocenie jakości):

- pozytywne   – 29 
- warunkowe   – 0
- negatywna   – 0
- odstąpienie od oceny   – 6
- razem   –  35 
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5. Podstawowe przyczyny warunkowych i negatywnych ocen jakości 
kształcenia występowały w następujących obszarach oceny:

Kadra akademicka
niespełnienie wymogów dotyczących minimum kadrowego - określo-• 
nych przepisami prawa- głównie z powodu braku zgodności specjalno-
ści naukowej nauczycieli akademickich tworzących to minimum z za-
kresem dydaktycznym kierunku „ekonomia”;
niewłaściwej struktury specjalności naukowych nauczycieli akade-• 
mickich koncentrującej pracowników w jednej specjalności (ekonomi-
ki szczegółowe);
brak oświadczeń nauczycieli akademickich deklarujących przynależ-• 
ność do minimum kadrowego na kierunku „ekonomia” oraz właści-
wym poziomie kształcenia;
z• atrudnienie nauczycieli akademickich tworzących minimum kadro-
we na studiach pierwszego stopnia w więcej aniżeli dwóch uczelniach, 
zaś na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w więcej niż w jed-
nej uczelni będącej ich podstawowym miejscem pracy;
brak osobistego prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczycieli akade-• 
mickich tworzących minimum kadrowe na kierunku „ekonomia”;
brak osobistego prowadzenia zajęć dydaktycznych cudzoziemców zali-• 
czanych do minimum kadrowego na kierunku „ekonomia”;
niespełnienie – określonej przepisami prawa – relacji między liczbą • 
studentów kierunku „ekonomia”, a liczbą nauczycieli akademickich 
stanowiących minimum kadrowe na tym kierunku studiów.

Program i proces kształcenia
niewłaściwa realizacja standardów nauczania – w tym w szczególno-• 
ści na studiach niestacjonarnych – polegająca na prowadzeniu zbyt 
małej liczby godzin uniemożliwiającej pełną realizację treści progra-
mowych określonych w tych standardach, a także braku prowadzenia 
niektórych istotnych dla kierunku „ekonomia” przedmiotów (mikro, 
makroekonomia);
prowadzenie kształcenia poprzez tzw. „projekty” lub „pracę własną • 
studenta” bez jakiegokolwiek udokumentowania w postaci prac czy 
też innej formy sprawdzenia jej efektów;
niewłaściwa obsada zajęć – specjalność naukowa prowadzącego • 
zajęcia dydaktyczne nauczyciela akademickiego nie odpowiadała 
zakresowi dydaktycznemu przedmiotu (np. specjaliści nauk woj-
skowych prowadzili takie przedmioty jak: ekonometria, elastyczne 
formy zatrudnienia, statystyka, prognozowanie, ekonomika przed-
siębiorstwa, specjalista nauk rolniczych – międzynarodowe sto-
sunki gospodarcze, badania marketingowe, ekonometria, banko-
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wość, mikroekonomia, specjalista nauk technicznych – społeczne 
i ekonomiczne implikacje światowego kryzysu energetycznego, orga-
nizacja i kierowanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, specjali-
sta z zakresu bezpieczeństwa – analiza ekonomiczna, specjalista z za-
kresu zarządzania kadrami – międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 
specjalista z fi lozofi i – fi nanse międzynarodowe, kryzysy fi nansowo-
walutowe ostatniej dekady);
powierzanie prowadzenia wykładów oraz przyjmowanie egzaminów • 
przez osoby z tytułem zawodowym magistra;
prowadzenie przez jednego nauczyciela akademickiego zbyt wielu • 
(od 7-miu do 9-ciu) wykładów z przedmiotów tematycznie wyraźnie 
zbyt odległych od siebie;
zbyt luźne powiązanie sylwetki absolwenta z programem kształcenia • 
na kierunku „ekonomia”;
zbyt niski udział zajęć o charakterze aktywizującym; w szczególności • 
w wielu jednostkach brak było ćwiczeń;
niewłaściwe budowanie profi lu programowego dla prowadzonych • 
w ramach kierunku specjalności, który nie zachowywał zasady, 
iż specjalność powinna być uszczegółowieniem i pogłębieniem kształ-
cenia na kierunku „ekonomia”. Stąd niektóre specjalności ciążyły do 
kierunku studiów: „zarządzanie i marketing” (aktualnie zarządzanie) 
lub „fi nanse i bankowość” (aktualnie fi nanse i rachunkowość) jak np. 
zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie fi nansami, zarządzanie 
marketingowe, rachunkowość i podatki, marketing i badanie rynku. 
W kanonie wiedzy kierunku „ekonomia” nie mieściła się również spe-
cjalność o profi lu informatyczno-inżynierskim;
zbyt słabe powiązanie programowe studiów pierwszego i drugiego • 
stopnia;
brak właściwie opracowanych sylabusów w szczególności opisu treści • 
programowych, celu kształcenia, formy prowadzonych zajęć, a tak-
że zasad zaliczania przedmiotów oraz ich spójności z  wymaganiami 
egzaminacyjnymi;
niewłaściwie sformułowana sylwetka absolwenta;• 
prowadzenie zbyt wielu specjalności w ramach kierunku „ekonomia”•  
(do 10 do 12) przy niewystarczającej liczbie nauczycieli akademickich 
posiadających właściwe dla nich kwalifi kacje merytoryczne;
brak zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia.• 

Prace dyplomowe (magisterskie) oraz egzamin dyplomowy
tematyka prac licencjackich i magisterskich nie odpowiadająca zakresowi • 
dydaktycznemu kierunku „ekonomia”. Tematyka wielu prac ciążyła wyraź-
nie do nauk rolniczych, co miało miejsce w uczelniach publicznych o profi lu 
innym niż ekonomiczny oraz w uczelniach niepublicznych, w których kadra 
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akademicka reprezentowała nauki rolnicze lub inne (np. „Wartość nasienia 
knurów rasy polskiej białej zwisłouchej pochodzącej z różnych ośrodków 
hodowlanych”, „Badania nad populacjami dżdżownic na wybranych sta-
nowiskach pracy”, „Zmiany zawartości witaminy C podczas dojrzewania 
i magazynowania jabłek”);
niezadawalający poziom prac dyplomowych: brak wyraźnie sformu-• 
łowanego problemu i celu badawczego, brak oceny i opisu zjawisk, 
pominięcie jakichkolwiek metod analizy ekonomicznej, brak odniesie-
nia się do właściwej literatury, zbyt skromna literatura;
zbyt tolerancyjny system wag dla ocen na egzaminie dyplomowym;• 
niewłaściwy dobór promotorów i recenzentów, w szczególności powie-• 
rzanie opieki nad pracami dyplomowymi (studia pierwszego stopnia) 
osobom bez stopnia naukowego doktora;  
mała staranność promotorów i recenzentów w opracowaniu recenzji • 
prac dyplomowych (w wielu wypadkach recenzja ograniczała się do 
jednego zdania);
zbyt liczne grupy seminaryjne.• 

Badania naukowe
mała aktywność badawczo-naukowa jednostki organizacyjnej prowa-• 
dzącej kierunek „ekonomia”;
zbyt słaby związek prowadzonych badań naukowych z obszarem dy-• 
daktyczno-naukowym kierunku „ekonomia” (sytuacja ta najczęściej 
miała miejsce w uczelniach o profi lu innym niż ekonomiczny);
wyłącznie lokalny charakter wydawnictw naukowych;• 
zbyt skromne środki fi nansowe przeznaczone na badania naukowe • 
(w szczególności w uczelniach niepublicznych);
dorobek naukowy nauczycieli akademickich, w szczególności stano-• 
wiących minimum kadrowe powstawał w innych uczelniach aniżeli 
oceniane.

Organizacja zajęć
brak konsultacji dla studentów;• 
zbyt liczne grupy ćwiczeniowe i seminaryjne;• 
nadmierne obciążenia dydaktyczne niesamodzielnych nauczycieli • 
akademickich;
nadmierne przeciążenie studentów na studiach niestacjonarnych pod-• 
czas jednego zjazdu (do 12 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych 
z 10 minutowymi przerwami);
wadliwa konstrukcja planu zajęć dydaktycznych na studiach niesta-• 
cjonarnych (6 godzinne bloki zajęć z jednego przedmiotu, prowadzenie 
zajęć dydaktycznych przez wiele godzin przez tego samego nauczycie-
la akademickiego);
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brak prowadzenia 30% zajęć dydaktycznych w uczelni macierzystej • 
w przypadku prowadzenia przez nią kształcenia w Zamiejscowych 
Ośrodkach Dydaktycznych, a także prowadzenie w tych ośrodkach 
studiów drugiego stopnia.

Baza dydaktyczna
bardzo skromne zbiory biblioteczne;• 
brak umów gwarantujących studentom dostęp do bibliotek (np. innych • 
uczelni) znajdujących się w danej miejscowości lub w jej pobliżu;
brak bibliotek lub punktów bibliotecznych w Zamiejscowych Ośrod-• 
kach Dydaktycznych;
brak czasopism naukowych o profi lu tematycznym odpowiadającym • 
kierunkowi studiów „ekonomia”;
złe warunki lokalowe;• 
brak właściwego wyposażenia sal dydaktycznych w komputery, pro-• 
jektory multimedialne, rzutniki pism itp. (w szczególności miało to 
miejsce w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych). 

 Jako rażący przypadek niedotrzymania standardów jakości naucza-
nia należy wymienić uczelnię, w której stwierdzono: istotne odstępstwa 
od standardów nauczania jak np. zaniżanie do 30% obowiązującego wy-
miaru godzin i treści programowych przedmiotów ujętych w standar-
dach nauczania, prowadzenie studiów eksternistycznych dla 95% ogółu 
studentów bez odpowiednich materiałów dydaktycznych pozwalających 
na nabycie przez studentów odpowiednich umiejętności, bez etapowej 
weryfi kacji pracy własnej studenta. Stwierdzono również prowadze-
nie egzaminów bez zapewnienia minimum warunków dla jego obiekty-
wizmu, tj. w dużych grupach studentów siedzących zbyt blisko siebie 
i piszących identyczne tematy egzaminacyjne. Wystąpiły też przypadki 
prowadzenia egzaminów w tzw. salach zamiejscowych przy braku nadzo-
ru osoby prowadzącej przedmiot, bez sprawdzania dokumentu tożsamo-
ści studenta przez osobę prowadzącą egzamin.

 Uczelnia ta otrzymała negatywną ocenę jakości kształcenia na stu-
diach pierwszego stopnia.

 Warunkowa ocena jakości kształcenia przyznawana była jednostce 
organizacyjnej tylko wówczas, gdy przedstawione zostały przez nią  wia-
rygodne działania mające na celu usunięcie zaistniałych nieprawidłowo-
ści w przeciągu jednego roku.

 Prezydium PKA, w celu stymulowania procesu poprawy jakości 
kształcenia wprowadziło formę skróconego okresu przyznania oceny 
pozytywnej, udzielając akredytacji na dwa lub trzy lata (zamiast – zgod-
nie ze Statutem PKA – maksymalnego okresu sześciu lat). Skrócony okres 
akredytacji otrzymywały te uczelnie, które natychmiast po wizytacji 
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dostosowały się do zaleceń PKA, lecz zakres tych zmian wymagał moni-
torowania. Najczęściej  miało to miejsce w przypadku zarzutów wobec ja-
kości prac dyplomowych. Również skrócony okres akredytacji otrzymały 
uczelnie, w których dostosowano plany studiów i programy nauczania do 
standardów nauczania, dokonano zmian w profi lu programowym specjal-
ności, dokonano zmian w obsadzie zajęć poprzez powierzenie ich nauczy-
cielom akademickim o właściwych – zgodnych z kierunkiem „ekonomia” 
- kwalifi kacjach naukowych.

 Odstąpienie od formułowania oceny PPKA stosowało wówczas, gdy 
Senaty uczelni podjęły decyzje o zamknięciu kierunku bądź wygaszaniu 
kształcenia na tym kierunku, co występowało w szczególności w przy-
padku kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w Zamiejsco-
wych Ośrodkach Dydaktycznych prowadzonych głównie przez uczelnie 
publiczne.

Wyróżniająca ocena jakości kształcenia została przyznana za następu-
jące osiągnięcia:

Realizowanie oryginalnej oferty dydaktycznej pozwalającej na  zacho-1. 
wanie tradycji uniwersyteckiego kształcenia i preferującej:
przedmioty wspomagane warsztatem naukowym wywodzącym się • 
z  takich dyscyplin wiedzy jak: matematyka, statystyka, ekonometria, 
ekonomia matematyczna – co jest zgodne z tendencjami światowymi 
w zakresie dobrego kształcenia na kierunku „ekonomia”;
teoretyczne podstawy rozwoju dyscyplin tworzących kanon wiedzy • 
kierunku „ekonomia”.
Wysoki stopień umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego zawierają-2. 
cy: studia Master of Arts in International Economics – dwuletni pro-
gram w języku angielskim mający charakter magisterskich studiów 
drugiego stopnia, oferowany studentom polskim oraz studentom za-
granicznym przyjeżdżającym w ramach programu Erazmus-Socrates 
oraz wykłady otwarte w prowadzone w językach obcych.
Wysoki poziom prac magisterskich potwierdzony między innymi:3. 
licznymi corocznymi nagrodami i wyróżnieniami na ogólnopolskich • 
lub wewnętrznych konkursach prac dyplomowych;
tematyką prac skupioną  na analizie teoretycznych koncepcji  oraz mo-• 
deli ekonomicznych;
bardzo starannym i wnikliwym procesem recenzowania prac dyplo-• 
mowych.
Poddawanie ocenie zewnętrznej realizowanego programu  studiów 4. 
poprzez opinie ekspertów uczelni zagranicznych, co wpisuje się 
w proces tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, a więc 
tworzy warunki dla mobilności studentów i zapewnia porównywalność 
wykształcenia w aspekcie  międzynarodowym.
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Przyjęcie i stosowanie reguł programu „Zero tolerancji dla ściąga-5. 
nia”. 
Prowadzenie studiów interdyscyplinarnych - międzywydziałowych 6. 
takich jak: Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Matematyczne oraz Jed-
noczesne Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, które stwarzają najzdol-
niejszej i ambitnej młodzieży akademickiej możliwości rozwoju zain-
teresowań naukowych, zdobycia unikatowego wykształcenia w skali 
kraju i w skali europejskiej przestrzeni edukacyjnej integrującego 
wiedzę i umiejętności z takich dyscyplin jak: ekonomia, zarządzanie, 
matematyka, informatyka.
Orientację badań naukowych na proces dydaktyczny.7. 
Udział studentów w pracach naukowych, co owocuje powstawaniem 8. 
prac magisterskich opartych na unikalnym materiale empirycznym 
i mających bezpośrednie znaczenie dla życia gospodarczego.
Dorobek naukowy nauczycieli akademickich tworzących minimum 9. 
kadrowe kierunku „ekonomia” spełnia najwyższe standardy ogólno-
polskie, a w kilku dyscyplinach międzynarodowe (zaproszenie do wy-
głoszenia na konferencjach międzynarodowych referatów wiodących 
z określonej dyscypliny oraz publikacje w wydawnictwach o zasięgu 
międzynarodowym, udział w Programach Ramowych UE), co tworzy 
najbardziej właściwe warunki dla budowania wysokich standardów ja-
kości kształcenia.

10. Pozyskanie, w drodze konkursu, dużej liczby grantów fi nansowanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne urzędy 
centralne. 

II. Analiza mocnych stron

Struktura organizacyjna Uczelni1. 

W uczelniach o długoletnich tradycjach akademickich kierunek „eko-
nomia” znajduje swoje miejsce w wyraźnie wyprofi lowanych katedrach 
lub instytutach naukowych. W uczelniach publicznych o profi lu ekono-
micznym oraz na wydziałach ekonomicznych uniwersytetów istnieją za-
wsze oddzielne katedry w swej nazwie nawiązujące do mikroekonomii 
i makroekonomii, historii myśli ekonomicznej, międzynarodowych sto-
sunków gospodarczych, gospodarki regionalnej, polityki gospodarczej. 
Ponadto silne uczelnie wydzielają katedry ekonomii matematycznej, in-
stytucjonalnej i środowiskowej. W dużych uczelniach istnieją ponadto ka-
tedry realizujące zajęcia na kierunku „ekonomia”, ale w swoim profi lu 
ukierunkowane np. na fi nanse, w tym na fi nanse publiczne. Natomiast 
w uczelniach małych, o skromnych zasobach kadrowych, powoływane są 
katedry ekonomii łączące w sobie funkcje naukowe i dydaktyczne odpo-
wiadające tematyką kilku obszarom wiedzy kierunku „ekonomia”. Wystę-
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pują również nazwy katedr nazbyt pojemne, łączące w sobie kształcenie 
na kilku kierunkach, jak np. ekonomii i zarządzania.

Usytuowanie kierunku w strategii rozwoju Uczelni2. 
Kierunek „ekonomia” jest drugim (po zarządzaniu) co do wielkości liczby 

studentów kierunkiem studiów. Liczba studentów na tym kierunku stanowi 
bowiem 5,4% ogólnej liczby studentów w kraju. Ostatnie lata przyniosły bar-
dzo wyraźne zainteresowanie kierunkiem „ekonomia”. Wynikało to przede 
wszystkim z konieczności obowiązku przyporządkowania w uczelniach zawo-
dowych prowadzonego kształcenia na specjalnościach do odpowiedniego kie-
runku studiów. Kierunek „ekonomia” najbardziej spajał - często dość odle-
głe od siebie profi lowo - specjalności. Ponadto zmniejszone zainteresowanie 
kierunkiem „zarządzanie” uczelnie młode próbowały rekompensować ofertą 
kształcenia na kierunku „ekonomia”.

Kadra akademicka3. 
Kadra naukowo-dydaktyczna konstytuująca kierunek „ekonomia”, i to za-

równo w grupie młodych pracowników nauki, jak i w grupie profesorów i dok-
torów habilitowanych jest niewątpliwie jedną z najsilniejszych stron uczelni 
publicznych o profi lu ekonomicznym (Akademie Ekonomiczne oraz wydziały 
ekonomiczne kilku uniwersytetów). Uczelnie te do minimum kadrowego pro-
ponowały znacznie większą liczbę pracowników naukowo-dydaktycznych, 
aniżeli ustalają to wymogi określone przepisami prawa. I tak, w kilku uczel-
niach publicznych liczba proponowanych do minimum kadrowego studiów 
drugiego stopnia nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora 
lub stopniem naukowym doktora habilitowanego wynosiła od 15 do 22 (np. 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Wydział Ekonomii, SGH, Akademia 
Ekonomiczna we Wrocławiu - Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki 
w Jeleniej Górze, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskie-
go, Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Wydział Ekonomii). Kadra ta 
posiada znaczący dorobek naukowy o wymiarze ogólnopolskim i międzyna-
rodowym. Na wydziałach o pełnych prawach akademickich, tj. posiadających 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz 
doktora w dyscyplinie „ekonomia” istnieją znaczące w środowisku akade-
mickim kraju szkoły naukowe specjalizujące się w zakresie dyscypliny : eko-
nomia w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. W uczelniach tych kadra 
akademicka reprezentuje pełne spektrum specjalności naukowych  wcho-
dzących w zakres dyscypliny „ekonomia”, tj. mikroekonomię i makroeko-
nomię, historię myśli ekonomicznej, międzynarodowe stosunki gospodar-
cze, ekonomię gospodarki otwartej, ekonomię matematyczną, ekonomię 
instytucjonalną, gospodarkę regionalną, politykę gospodarczą, fi nanse 
publiczne, integracje europejską, a także ekonomiki szczegółowe. 
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Działalność badawczo-naukowa4. 

Działalność badawczo-naukowa skupiona jest głównie w uczelniach publicz-
nych o długoletnich tradycjach akademickich. Prowadzona jest również - choć już 
w znacznie mniejszym zakresie - w uczelniach niepublicznych o uprawnie-
niach do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim. Tematyka ba-
dawcza jest bardzo szeroka i obejmuje takie obszary jak: makroekonomia, 
mikroekonomia, rozwój gospodarczy, globalizacja, ekonomia matematyczna, 
ekonomia instytucjonalna, modelowanie wzrostu gospodarczego, międzyna-
rodowe stosunki gospodarcze, historia myśli ekonomicznej, fi nanse publicz-
ne, gospodarka regionalna, a także ekonomiki szczegółowe. Uczelnie o profi lu 
rolniczym (SGGW w Warszawie, Akademia Rolnicza w Poznaniu) prowadzą 
badania skupione na ekonomice rolnictwa, gospodarce żywnościowej, agro-
biznesie, obszarach wiejskich.

W ostatnich latach obserwuje się większą aktywność uczelni niepu-
blicznych w ubieganiu się o uprawnienia doktorskie w zakresie nauk eko-
nomicznychw dyscyplinie ekonomia. Wnioski te zakończyły się wpraw-
dzie niepowodzeniem, ale z pewnością przyczyniły się do wzmocnienia 
kadrowego tych uczelni, a w konsekwencji do doskonalenia jakości kształ-
cenia na kierunku „ekonomia”.

Prace na rzecz praktyki gospodarczej
Wydziały uczelni publicznych prowadzące kierunek ekonomia reali-

zowały prace dla samorządów terytorialnych z zakresu rozwoju regional-
nego.

Stopień umiędzynarodowienia5. 
Aktywna współpraca międzynarodowa w zakresie wspólnych projek-

tów naukowych (5 i 6 Program Ramowy UE) oraz wymiany kadry akade-
mickiej  rozwija się na ogół w dużych i silnych uczelniach. Realizowane 
są też projekty partnerskie np. Wydział Gospodarki Regionalnej i Tury-
styki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu realizuje 
od 3 lat projekt badawczy z Uniwersytetem im, J. E. Purkynego w Usti 
nad Łabą – fi nansowany przez UE.

W prestiżowych szkołach publicznych znacząca część studentów stu-
diuje na wielu uczelniach - nie tylko europejskich. Potwierdza to także 
ich przygotowanie do realizacji międzynarodowej wymiany studentów 
(np. posiadają w pełni wdrożony system ECTS). Liczne są również kon-
takty międzynarodowe w ramach programu Sokrates-Erasmus. Ścieżki 
anglojęzyczne na kierunku „ekonomia” występują tylko w kilku polskich 
uczelniach (np. Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa 
im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie), ale są tym samym dobrą zapo-
wiedzią  umiędzynarodowienia procesu kształcenia.
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Program kształcenia6. 
Program kształcenia realizowany na kierunku „ekonomia” charak-

teryzuje się dwoma nurtami. Pierwszy z nich - prowadzony w niewielu 
uczelniach - traktuje kierunek „ekonomia” jako teoretyczny (nieco eli-
tarny) ze znaczącym nasyceniem przedmiotami opartymi na aparacie 
matematyczno-statystycznym, co jest zgodne z tendencjami światowymi 
w zakresie dobrego kształcenia na kierunku „ekonomia” oraz akcentu-
jący teoretyczne podstawy rozwoju dyscyplin tworzących kanon wiedzy 
kierunku „ekonomia” (taki model kształcenia występuje na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej 
Handlowej oraz w Akademiach Ekonomicznych). Drugi nurt kształcenia 
wyznacza dla kierunku „ekonomia” duże pole dydaktyczne, w którym jest 
miejsce dla ekonomik szczegółowych oraz dla ekonomii funkcjonalnej. 
Drugi model występuje najczęściej w uczelniach słabszych i nowo po-
wstałych uczelniach niepublicznych a także w uczelniach publicznych 
zawodowych, choć również występuje w silnych uczelniach publicznych, 
w tym uniwersytetach. Spektrum oferowanych specjalności dla kierun-
ku „ekonomia” jest bardzo duże, począwszy od ekonomik szczegółowych 
(ekonomika turystyki, handel międzynarodowy, ekonomia przedsiębior-
stwa), po specjalności funkcjonalne jak: analiza ekonomiczna czy rachun-
kowość).

Ważnym uzupełnieniem oferty programowej na tym kierunku jest 
działalność kół naukowych o profi lu związanym z dyscypliną nauki „eko-
nomia”, które w ostatnich latach bardzo się zaktywizowały.

System ewaluacji procesu kształcenia
Można stwierdzić, iż orientacja na jakość kształcenia jest w pełni 

uświadomiona w działalności silnych polskich uczelni, choć czasem wy-
maga ujęcia w ramy instytucjonalne. Większość szkół wyższych posiada 
wewnętrzny system ewaluacji procesu kształcenia. W niewielu jednak 
uczelniach stanowi on spójną wewnętrznie całość, składającą się z jasno 
określonych zadań, narzędzi ich realizacji oraz jednostek organizacyj-
nych, odpowiedzialnych za ich wykonanie. 

Metody dydaktyczne
 Do niewątpliwie najbardziej interesujących metod dydaktycznych 

stosowanych na kierunku „ekonomia” można zaliczyć: indywidualne pra-
ce analityczne wykorzystujące wyspecjalizowane narzędzia statystyczno-
ekonometryczne do modelowania procesów ekonomicznych.

Prace dyplomowe
Na kierunku „ekonomia”, na szczególną uwagę zasługują prace ma-

gisterskie stanowiące odniesienie do teorii ekonomicznych (np. Współ-
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czesne znaczenie teorii ricardiańskiej w świetle badań empirycznych 
polskiego handlu). Za wysoce pozytywne i podnoszące jakość kształce-
nia należy uznać udział wielu uczelni z dobrymi rezultatami w licznych 
i uznanych już w kraju konkursach na prace dyplomowe. Nieliczne uczel-
nie wprowadziły wewnętrzne konkursy na prace dyplomowe, co bardzo 
dobrze wpływa na jakość tych prac (wewnętrzny konkurs organizują 
np. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła 
Główna Handlowa). Należy również dobrze ocenić działania wielu uczel-
ni, które umożliwiają wolny wybór opiekuna prac dyplomowych, spełnia-
jąc oczekiwania młodych ludzi w zakresie ich zainteresowań naukowych. 
Można też zaobserwować w kilku uczelniach działania na rzecz podnie-
sienia staranności recenzji prac dyplomowych poprzez przygotowanie 
odpowiedniego formularza recenzji oraz konieczność uzasadnienia ocen, 
a w szczególności ocen bardzo dobrych. W niektórych uczelniach (bardzo 
niewielu) wprowadzono dodatkowe wymogi dla ocen bardzo dobrych, jak 
np. konieczność prezentacji wyników badań empirycznych.

Praktyki zawodowe
Wartościowe i interesujące rozwiązania w zakresie praktyk zawodo-

wych można spotkać w wielu uczelniach niepublicznych (np. Wyższa 
Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego). Charakteryzuje je 
aktywna współpraca uczelni z instytucjami i przedsiębiorstwami oferu-
jącymi miejsca praktyki, realizacja określonych projektów zespołowych, 
staranna dokumentacja formułująca cele i zadania dla studentów .

Baza dydaktyczna7. 
Nowoczesną bazą dydaktyczną mogą poszczycić się uczelnie wybudowane 

w latach 90-tych (jak np. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazar-
skiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie). W wielu uczel-
niach dokonano kapitalnych remontów własnych nieruchomości, jak również 
obiektów dzierżawionych. Szczególnie duże nakłady na remonty poniosły 
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Znacznie poprawiły swoje trudne wa-
runki lokalowe: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkie-
go, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu.

Wiele uczelni skutecznie pozyskiwało fundusze pomocowe Unii Europej-
skiej, przeznaczając je na adaptacje bazy dydaktycznej i przede wszystkim 
na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego. Wiele uczelni publicznych 
i niepublicznych posiada już wystarczający stan wyposażenia pracowni kom-
puterowych.

Akademickie uczelnie publiczne mają bardzo bogate zbiory biblioteczne 
z zakresu ekonomii, dostęp do baz danych, bardzo szeroki wachlarz specja-



72

listycznych czasopism polskich i zagranicznych. Jest też kilka uczelni niepu-
blicznych, których biblioteki są nowoczesne i znakomicie wyposażone w księ-
gozbiory i czasopisma, z bezpośrednim dostępem do tych zbiorów.

III. Analiza słabych stron
Struktura organizacyjna Uczelni1. 

Znaczącym i kłopotliwym problemem w działalności uczelni, w tym 
w szczególności uczelni publicznych okazało się funkcjonowanie Zamiejsco-
wych Ośrodków Dydaktycznych. Ustawa z dnia 27 maja 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym określiła jednoznacznie warunki do ich prowadze-
nia, do których uczelnie publiczne musiały się dostosować. Wymusiło to 
w wielu uczelniach akceptację tych wymogów, a przede wszystkim rezygna-
cję z kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia. Brak reakcji zaś na 
konieczność odejścia od kształcenia w ZOD na poziomie studiów drugiego 
stopnia był przyczyną ocen negatywnych. 

Do uczelni posiadających największą liczbę ZOD lub Wydziałów Zamiej-
scowych należały: Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Koszalińska, Aka-
demia Rolnicza w Szczecinie, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szcze-
cinie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie oraz Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu. W roku akademickim 2006/2007 uczelnie te w znacznym stopniu 
ograniczyły liczbę  prowadzonych ośrodków.

Słabością struktury organizacyjnej uczelni publicznych i niepublicznych 
jest również brak Biura Karier, którego zadaniem powinno być między inny-
mi śledzenie losów absolwentów, co ma niewątpliwie fundamentalne znacze-
nie dla jakości kształcenia.

Miejsce kierunku w strategii rozwoju Uczelni2. 
Niewątpliwie słabą stroną kierunku „ekonomia” jest traktowanie go, 

w niektórych uczelniach, jako tzw. reszty, a więc grupującego specjalno-
ści, które ciążą do innych kierunków. Wynika to między innymi z faktu, 
iż umieszczenie np. specjalności rachunkowość na kierunku „ekonomia”, 
a nie na kierunku „fi nanse i rachunkowość”, nie wymaga wprowadzenia 
do minimum kadrowego całej grupy specjalistów – z zakresu fi nansów.

Większość uczelni nie ma strategii rozwoju, a nawet nie dostrzega ko-
nieczności jej budowania. Jest to szczególnie ważne w sytuacji niestabil-
nego otoczenia, w którym te uczelnie aktualnie funkcjonują. Brak strate-
gii przekłada się na brak określenia miejsca, roli i przyszłości kierunku 
„ekonomia” jak i innych kierunków.

Minimum kadrowe3. 
Istotne trudności z wypełnieniem minimum kadrowego miały te uczel-

nie, które posiadają wielu nauczycieli akademickich reprezentujących 
ekonomiki szczegółowe, np. ekonomika rolnictwa. W uczelniach tych brak 
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było specjalistów reprezentujących podstawowe obszary wiedzy z zakre-
su ekonomii jak np.: makroekonomia, ekonomia matematyczna, ekonomia 
międzynarodowa, mikroekonomia, polityka gospodarcza. Zatem uczelnie 
często nie spełniały warunków minimum kadrowego nie ze względu na 
brak określonej liczby osób o kwalifi kacjach naukowych odpowiadających 
wymogom tego kierunku, ale ze względu na własności całego zespołu, 
który powinien gromadzić przedstawicieli komplementarnych obszarów 
wiedzy składających się na  dyscyplinę ekonomia. Szczególnie trudna jest 
sytuacja kadrowa uczelni niepublicznych z uprawnieniami do prowadze-
nia studiów drugiego stopnia. Uczelnie te z wielkim trudem pozyskują 
nauczycieli akademickich w wieku przedemerytalnym, gdyż przewaga 
konkurencyjna uczelni publicznych jest w tym zakresie ogromna, cho-
ciażby ze względu na ich prestiż oraz poczucie stabilności zatrudnienia. 
Jednakże sytuacja kadrowa uczelni niepublicznych w odniesieniu do 
kierunku „ekonomia”  jest lepsza aniżeli np. na kierunku „zarządzanie”. 
Wynika to między innymi z faktu, iż tożsamość kierunku „ekonomia” 
wyznacza dość szeroki profi l programowy, co  tworzy bardziej elastycz-
ne ramy dla specjalności naukowej kadry tworzącej minimum kadrowe. 
W uczelniach o pełnych prawach akademickich nastąpiło pewne osła-
bienie dynamiki przyrostu pracowników ze stopniem naukowym doktora 
habilitowanego, co może za 10 lat grozić utratą przez te uczelnie upraw-
nień habilitacyjnych. 

Profi l badań naukowych, a proces dydaktyczny4. 
W niektórych uczelniach, w szczególności o profi lu innym niż eko-

nomiczny,  tematyka badawcza skupiona była głównie na ekonomikach 
szczegółowych. Na przykład uczelnie o profi lu rolniczym skupione są na 
badaniach z zakresu: gospodarki żywnościowej, agrobiznesie, ekonomi-
ki rolnictwa przy bardzo skromnych lub w ogóle braku badań z podsta-
wowych obszarów kanonu wiedzy na kierunku „ekonomia”. Pracownicy 
zatrudnieni w uczelniach niepublicznych często wnoszą swój dorobek na-
ukowy uzyskany w uczelniach publicznych i niejednokrotnie kontynuują 
go indywidualnie, co nie tworzy spójnego profi lu badawczo-naukowego 
jednostki prowadzącej określony kierunek.

Stopień umiędzynarodowienia5. 
Istniejąca współpraca międzynarodowa ma w wielu uczelniach (szcze-

gólnie niepublicznych) tylko charakter pozorny i nie obejmuje prowadze-
nia wspólnych badań naukowych i wymiany studenckiej. Niewielka tylko 
liczba studentów wyjeżdżających na studia za granicę nie może jeszcze 
świadczyć o umiędzynarodowieniu studiów. Zjawisko to dotyczy również 
kadry naukowo-dydaktycznej.
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Dorobek wydawniczy6. 
Dorobek wydawniczy wielu małych uczelni prowadzących kierunek 

ekonomia jest bardzo skromny i ma najczęściej charakter lokalny. Wyda-
wane publikacje to głównie własne podręczniki, skrypty, zadania, czy ze-
szyty naukowe będące streszczeniem prowadzonych wykładów lub pre-
zentacją referatów z organizowanych konferencji naukowych. Znaczenie 
tych pozycji na ekonomicznym rynku wydawniczym jest niewielkie.

Programy  studiów7. 

Ocena z punktu widzenia standardów nauczania 
(minima programowe)

Uczelnie dostosowały na ogół programy nauczania i plany studiów 
do obowiązujących standardów. Zdarzały się jednak jeszcze przypadki 
braku realizacji tych standardów – głównie w zakresie ogólnej liczby go-
dzin - w odniesieniu do studiów niestacjonarnych, a tym w szczególności 
w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych uczelni publicznych. Brak 
realizacji wymagań programowych na studiach niestacjonarnych, w tym 
w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych był podstawową przyczyną 
odmowy wydania oceny pozytywnej jakości kształcenia. W wielu uczel-
niach specjalności realizowane w ramach ekonomii ciążyły do innych 
kierunków studiów - najczęściej do kierunku „zarządzanie” lub „fi nanse 
i bankowość”. W kilku uczelniach nadawano tytuł inżyniera na kie-
runku „ekonomia” na specjalnościach informatycznych bądź z za-
kresu ekonomiki transportu. Profi l kształcenia inżynierskiego nie 
sprzyjał rozwijaniu i pogłębianiu wiedzy studentów z podstawowych 
i kierunkowych przedmiotów z zakresu kanonu wiedzy kierunku „eko-
nomia”. Uczelnie nie przywiązywały należytej uwagi w przygotowanie 
właściwych sylabusów. Ich forma wymagała wzbogacenia, rozbudowa-
nia treści programowych oraz ujednolicenia. W wielu uczelniach sła-
bością programu nauczania jest niewłaściwa sekwencja przedmiotów 
(np. ekonometria prowadzona była przed statystyką, międzynarodowe 
stosunki gospodarcze przed makroekonomią). Zdarzały się też przypad-
kowe profi le programowe prowadzonych specjalności poprzez wprowa-
dzenie nadmiernego obciążenia takimi przedmiotami jak: technologia 
produkcji roślinnej, technologia produkcji zwierzęcej) słabo przysta-
jącymi do kanonu wiedzy kierunku „ekonomia” i nie pogłębiającymi 
wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także 
w niewystarczający sposób rozwijającymi wiedzę z określonej specjal-
ności. 

Wciąż w niedostatecznym stopniu uczelnie dbają o właściwą organi-
zację zajęć na studiach niestacjonarnych. Liczba zjazdów jest zbyt mała 
w stosunku do określonej w standardach nauczania liczby godzin, co 
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sprawia, iż w ciągu jednego dnia zjazdu realizuje się nawet 14 godzin 
zajęć (trwają one zwykle od 8.00 do 21.00). 

Ocena z punktu widzenia oferty spoza standardów
Oferta programowa wykraczająca poza standardy nauczania jest bar-

dzo skromna i ogranicza się w zasadzie tylko do wyboru specjalności. 
Brak jest - i to zarówno w uczelniach publicznych jak i niepublicznych 
- przedmiotów swobodnego bądź ograniczonego wyboru. Ponadto liczba 
przedmiotów wykładanych w językach obcych jest symboliczna.

System ewaluacji procesu kształcenia8. 
W praktycznym wymiarze system ewaluacji procesu kształcenia ogra-

nicza się  na ogół do oceny kadry akademickiej i warunków studiowania 
przez  studentów  w formule ankiet. W niektórych tylko uczelniach nie-
publicznych analiza ankiet studenckich prowadziła do rozwiązania umów 
o pracę z nauczycielami akademickimi, którzy otrzymali słabe oceny 
swojej pracy.

Metody dydaktyczne9. 
Innowacyjność procesu dydaktycznego w skali wszystkich jednostek 

prowadzących kierunek „ekonomia” (ok. 120) jest wręcz znikoma. Brak 
jest metod weryfi kujących pracę własną studenta, w tym w szczególności 
na studiach niestacjonarnych. Zbyt mało uwagi poświęca się metodom 
dydaktycznym i formom zajęć pozwalających na zdobycie przez studenta 
określonych umiejętności (np. analitycznych, diagnostycznych, syntety-
zujących problemy).

Prace dyplomowe i magisterskie10. 
Szczególną słabością prac zarówno magisterskich jak i licencjackich 

obok nie zawsze zadawalającego poziomu, jest niekiedy luźny związek 
tematyki z zakresem dydaktycznym kierunku „ekonomia”, co występu-
je w szczególności w uczelniach publicznych o profi lu innym niż eko-
nomiczny oraz w tych uczelniach niepublicznych, które zatrudniają 
nauczycieli akademickich związanych z uczelniami o innym profi lu 
- aniżeli ekonomiczny. Rażące przypadki dotyczyły prac związanych 
z tematyka rolniczą.

W wielu przypadkach występowały prace wyraźnie ciążące do kierun-
ku „zarządzanie”, i to zarówno ze względu na tematykę, jak i na stosowa-
ne metody analizy. Odnotowano również takie tematy prac, które odnosiły 
się do stosunków międzynarodowych bądź zagadnień prawnych, omija-
jąc profi l ekonomiczny. Mało uwagi uczelnie poświęciły wypracowaniu 
właściwych formularzy recenzji, a także brak było wystarczającej troski 
o rzetelność i jakość sporządzanych recenzji prac dyplomowych (w skraj-
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nych przypadkach recenzje ograniczały się do lakonicznych odpowiedzi 
na ujęte w formularzu pytania). Mimo znaczącej liczby studentów stu-
diujących na kierunku „ekonomia” ostatnie dwa lata przyniosły zdecydo-
wana poprawę w zakresie liczebności grup seminaryjnych, sprowadzając 
je przeciętnie do 12 studentów w grupie. Odnotowano także różne formy 
i wymagania dotyczące egzaminu dyplomowego. Wiele uczelni nie zadbało 
o wystarczający obiektywizm egzaminu dyplomowego, w szczególności 
brak zasad przejrzystości, określenia zakresu merytorycznego egzaminu 
oraz wagi dla ocen egzaminacyjnych.

Sprawy studenckie11. 
Wiele uczelni nie przystosowało się do wszystkich wymogów ujętych 

w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nie 
zapewniło studentom właściwej reprezentacji w organach uczelni. Stąd 
brak jest odpowiedniej liczby  przedstawicieli studentów, zarówno w se-
natach uczelni jak i radach wydziału. W wielu uczelniach niepublicznych 
trwa wciąż proces uspołecznienia relacji między studentami a władzami 
uczelni. Jest on szczególnie trudny w uczelniach, w których liczba studen-
tów stacjonarnych jest śladowa. Studenci w bardzo małym stopniu biorą 
aktywny udział w tworzeniu oferty programowej kształcenia. Działalność 
organizacji studenckich ogranicza się więc głównie do spraw socjalnych, 
stypendialnych, organizowania życia sportowego i kulturalnego. 

W wielu uczelniach wystąpił problem nieterminowego wypłacania sty-
pendium socjalnego oraz za wyniki w nauce. Studenci podkreślali też zbyt 
wysokie opłaty za nie zaliczenie w terminie przedmiotów i podwyższanie 
tych opłat w czasie studiów.

Bardzo niewiele uczelni ma przystosowaną bazę dydaktyczną do 
wymogów określonych dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka i warunki lokalowe12. 
Wiele uczelni niepublicznych posiada bardzo skromne zasoby biblio-

teczne i zupełny brak prenumeraty czasopism, w tym zagranicznych. 
Brak jest czytelni. Studenci zmuszeni są do korzystania z bibliotek in-
nych uczelni. Jest to szczególnie trudny problem w małych miastach, 
w których nie ma uczelni publicznych. Natomiast w odniesie do uczelni 
publicznych, nie wszystkie zadbały o dostęp do zbiorów bibliotecznych 
w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych. Dopiero warunkowa ocena 
jakości kształcenia wymuszała  zapewnienie dostępu do zbiorów biblio-
tecznych i organizację czytelni. Zbyt mało uwagi w procesie dydaktycz-
nym poświęca się także kulturze studiowania literatury.

Warunki lokalowe uczelni są bardzo zróżnicowane. Na ogół są to wy-
najmowane lokale szkolne. Spotkano sporadyczne przypadki, w których 
warunki lokalowe nie odpowiadały podstawowym wymogom edukacyjnym.
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Trudne warunki lokalowe posiada też wiele Zamiejscowych Ośrod-
ków Dydaktycznych, w które nie są wyposażone w środki audiowizualne, 
a sale dydaktyczne są małe i ciasne.

IV. Wnioski

Dokonana analiza i ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych 
upoważnia do sformułowania następujących wniosków.

Słabością kierunku „ekonomia” jest zbyt szerokie spektrum 1. 
dydaktyczne, które sprawia, iż na kierunku tym prowadzone są specjal-
ności ciążące do różnych kierunków, w tym głównie do kierunku „za-
rządzanie” czy „fi nanse i rachunkowość”. Również prace dyplomowe 
często nawiązywały swą tematyką do innych niż ekonomiczny kierunków 
studiów (nauki rolnicze). Istotnym problemem jakości kształcenia na 
kierunku „ekonomia” stały się Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne uczel-
ni publicznych, w których prowadzono kształcenie na poziomie studiów 
drugiego stopnia. Uczelnie z wielkim trudem wycofywały się z tej for-
my kształcenia. W ZOD bardzo często nie były realizowane w pełnym 
wymiarze standardy nauczania. Słabością ZOD okazał się też brak dostępu 
do bibliotek oraz brak odpowiednich zbiorów bibliotecznych, właściwego 
wyposażenia sal dydaktycznych. Wprowadzone w życie rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków tworzenia 
jednostek zamiejscowych stwarza komfortowe warunki uczelniom znaj-
dującym się na obszarach metropolitarnych oraz spełniających określone 
warunki (posiadających uprawnienia do habilitowania) do prowadzenia 
zajęć na tych obszarach i usuwa kłopoty z prowadzeniem kształcenia na 
poziomie studiów drugiego stopnia.

Szkoły wyższe coraz lepiej przygotowują się do procesu akredy-2. 
tacji, w tym w szczególności w zakresie realizacji standardów nauczania. 
Ponadto Uczelnie dostrzegają pozytywną rolę akredytacji w budowaniu 
swojego  wizerunku.

Obserwuje się pewną poprawę formalno-prawnych warunków 3. 
funkcjonowania szkół wyższych.

Infrastruktura uczelni, w tym baza dydaktyczna, biblioteka i czy-4. 
telnia, charakteryzują się coraz większą funkcjonalnością, doskonalszymi 
rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, wyższym standardem jako-
ści obsługi, a zasoby biblioteczne poprawiają się w szczególności w uczel-
niach funkcjonujących w małych miejscowościach.

W kilku uczelniach znacznie ograniczono liczbę Zamiejscowych 5. 
Ośrodków Dydaktycznych.

Ocena warunkowa dla wielu uczelni stała się istotnym impulsem 6. 
do poprawy jakości kształcenia. W wielu uczelniach powołano Komi-
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sje Dydaktyczne, opracowano standardy prac dyplomowych, program 
kształcenia na studiach niestacjonarnych przystosowano do standardów 
nauczania, zwiększając przy tym  częstotliwość zjazdów. Wiele uczelni 
rozpoczyna rok akademicki już we wrześniu a kończy w lipcu następnego 
roku.

V. Przewidywane kierunki zmian
Przeprowadzona ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych pro-

wadzących kształcenie na kierunku „ekonomia” pozwala na sformułowa-
nie dalszych kierunków działań, które polegać będą w szczególności na:

przystosowaniu się uczelni do nowych – wprowadzonych od dnia 1. 
1 października 2007 r. – standardów kształcenia;

wypracowaniu właściwego modelu kształcenia obejmującego stu-2. 
dia pierwszego i drugiego stopnia i relacji między tymi dwoma stopniami 
kształcenia, co będzie wielkim wyzwaniem dla wielu uczelni;

dostosowaniu się do nowych wymogów kadrowych określonych 3. 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 
2006 roku  oraz wymogów sformułowanych przez Prezydium Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale nr 617/2007 z dnia 5 lipca 2007 
r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum 
kadrowego. Uczelnie niepubliczne prowadzące studia drugiego stop-
nia muszą zatrudnić w podstawowym miejscu pracy także nauczycieli 
akademickich ze stopniem naukowym doktora. Przy aktualnej tendencji 
na rynku edukacyjnym do zdobywania stopnia naukowego doktora na 
studiach doktoranckich uczelnie nie powinny mieć żadnych trudności 
z pozyskaniem pracowników ze stopniem naukowym doktora. Sytuacja 
ta będzie bardzo korzystna dla uczelni niepublicznych, które pozysku-
jąc doktorów na podstawowe miejsce pracy mogą oczekiwać, iż osoby 
te uzyskają kolejne stopnie doktora habilitowanego i będą związane na 
trwale z uczelnią niepubliczną. Tworzy to realne szanse na zbudowa-
nie w uczelniach niepublicznych własnej kadry dydaktycznej, w wie-
ku pełnej aktywności zawodowej. Zmiana wymogów kadrowych dla 
uczelni publicznych nie stanowi żadnej bariery, bowiem dysponują one 
aktualnie bardzo dużą liczba zatrudnionych adiunktów ze stopniem 
doktora.  Z drugiej jednak strony należy zauważyć, iż w uczelniach 
o pełnych prawach akademickich nastąpiło osłabienie dynamiki przy-
rostu pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, co 
może w perspektywie grozić utratą uprawnień habilitacyjnych. Władze 
wielu uczelni podjęły energiczne działania  na rzecz przyspieszenia 
procesów habilitacyjnych (np. ograniczania zgody adiunktom na tzw. 
trzecie zatrudnienie, preferencje dla prac badawczych itp.). Istotnym 
i niewątpliwie niezwykle trudnym zadaniem władz uczelni będzie two-
rzenie minimum kadrowego w oparciu o podstawowe kryterium jakie 
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stanowi dorobek naukowy w  zakresie kierunku ekonomia oraz w dzie-
dzinach związanych z kierunkiem ekonomia;

tworzeniu indywidualnych standardów kształcenia (o których 4. 
mowa w § 10 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) przez uczelnie au-
tonomiczne, co powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności 
uczelni oraz podniesienia stopnia atrakcyjności kierunku „ekonomia”;

opracowaniu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształ-5. 
cenia zgodnie z wymogami określonymi § 3.1 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., uwzględniającego 
spójność między celami kształcenia, środkami i rezultatami;

doskonaleniu oferty programowej uwzględniającej: indywidu-6. 
alizację kształcenia poprzez zapewnienie między innymi minimum 30% 
treści do wyboru oraz właściwej  relacji  programowej między studiami 
pierwszego i drugiego stopnia;

wypracowaniu nowych zasad budowy i tworzenia struktury kwa-7. 
lifi kacyjnej absolwenta. Kierunek „ekonomia” będzie tu szczególnym 
wyzwaniem, bowiem nie ma on tak wyrazistego profi lu jak inne kierunki, 
których już sama nazwa (jak np. „fi nanse i rachunkowość”) określa spek-
trum kwalifi kacji absolwenta, miejsc pracy. Kierunek „ekonomia” wyma-
ga w tym zakresie właściwego osadzenia kwalifi kacji absolwenta na tle 
pola edukacyjnego kierunku określonego z jednej strony przez standar-
dy kształcenia z drugiej zaś przez uczelnie na tle standardów kształce-
nia. Kierunek ten powinien nabrać właściwej sobie wyrazistości poprzez 
właściwe kształtowanie jego programu, nie gubiąc przy tym swojej uni-
wersalności w relacji do pozostałych kierunków o profi lu ekonomicznym;

wypracowanie właściwych metod dydaktycznych pozwalających 8. 
realizować ujęte w standardach kształcenia treści programowe przy 
wyraźnie zmniejszonej liczbie godzin,  zachowując – a raczej doskonaląc 
jakość kształcenia;

stosowanie odpowiednich metod dydaktycznych gwarantujących 9. 
nabycie określonych w sylwetce absolwenta umiejętności i kwalifi kacji;

doprowadzenie do powszechnego stanu, w którym minimum 10. 
kadrowe, zarówno dla studiów pierwszego stopnia, a w szczególności 
dla studiów drugiego stopnia, będzie reprezentować komplementarne 
względem siebie specjalności naukowe tworzące kanon wiedzy kierunku 
„ekonomia”. 
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. Piotr Kowalski

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku

ETNOLOGIA

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 8

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2. 7
w tym:
- w uczelniach publicznych: 7
- w uczelniach niepublicznych: 1

Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach*3. : 2155
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2149
- w trybie stacjonarnym: 1475 i w trybie niestacjonarnym: 674
- w uczelniach niepublicznych **: 6
* Stan w roku akademickim 2006/2007
**Od roku akademickiego 2006/2007 jedna z uczelni niepublicznych rozpoczęła kształ-

cenie na kierunku etnologia. 

Struktura wydanych ocen:4. 

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie 
publiczne 0

7 (wliczono 2 
oceny powtórne 

pozytywne)

2*** 1****

Uczelnie 
Niepubliczne 0 0 0 0

*** W wyniku powtórnej oceny jakości kształcenia w obu jednostkach wydane zostały 
oceny pozytywne.

**** Ocena negatywna, dotyczyła studiów II stopnia. Po przeprowadzeniu w Uczelni 
programu naprawczego zostały przywrócone uprawnienia do prowadzenia studiów II stop-
nia na kierunku etnologia. 
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5. Analiza mocnych stron kierunku:
Kierunek „etnologia” prowadzony jest przez 7 uniwersytetów. W bieżą-

cym roku akademickim jedna ze szkół niepublicznych rozpoczęła kształ-
cenie na studiach I stopnia. 

Do atutów kierunku należy bez wątpienia atrakcyjna formuła pro-
gramowa i taki model absolwenta, który predysponuje kończących 
studia etnologiczne do podejmowania wielu różnych ofert na ryn-
ku pracy. Niemalejące zainteresowanie kandydatów (od 5-10 osób 
na jedno miejsce) poświadcza rozpoznaną przez studentów atrakcyjność 
i pożytki zawodowego kształcenia humanistycznego, kulturowego i mię-
dzykulturowego. 

Jednostki prowadzące kierunek „etnologia” z reguły dysponują własną 
dłuższą tradycją badawczą, bądź przynajmniej związane są z placówkami 
legitymizującymi się znacznym dorobkiem i historią. Ośrodki te dyspo-
nują, więc bogatymi archiwami z badań terenowych i wielojęzycznymi 
bibliotekami. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci mają, więc 
zagwarantowany dostęp do literatury przedmiotu i materiałów empirycz-
nych pochodzących z różnych okresów poszukiwań. 

Mała liczebność poszczególnych lat studiów pozwala na wypracowa-
nie dobrych form współpracy między wykładowcami i studentami, to zaś 
sprzyja atmosferze na studiach i często powoduje przedsiębranie wspól-
nie inicjatyw naukowych (np. w postaci badań terenowych, raportów itd.). 
W większości ośrodków widoczny jest ożywiony naukowy ruch studencki, 
owocujący licznymi w każdym roku konferencjami naukowymi. W kilku 
ośrodkach wydawane są czasopisma naukowe o uznanej już środowisko-
wej randze. W postaci osobnych książek publikuje się także efekty prac 
terenowych prowadzonych przez studentów. 

We wszystkich ośródkach uniwersyteckich na studiach etnologicz-
nych wdrożono już system ECTS, choć praktyczne jego wykorzystanie 
w niektórych szkołach pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Często 
wynikało to z przeciążenia programów i niewielkich możliwości profi -
lowania studiów przez poszczególnych studentów. Wprowadzone bądź 
przygotowywane nowe siatki zajęć (przedstawione w trakcie wizytacji), 
z podziałem na dwa stopnie kształcenia i z gwarancją indywidualizacji 
studiów przez studentów, będą przynosiły stopniową poprawę tego sta-
nu rzeczy. Wiele zmienią także nowe standardy dające większą swobodę 
w indywidualizowaniu kształcenia. 

Warta podkreślenia jest także szczególnie bogata współpraca między-
narodowa, jaką podejmują jednostki prowadzące kierunek „etnologia”. 
Efektem są projekty badawcze z udziałem partnerów zagranicznych. Stu-
dentom stwarza to szanse na wykłady prowadzone przez uczonych cieszą-
cych się międzynarodowym autorytetem w zakresie badań etnologicznych 
i antropologicznych. Studenci etnologii, m.in. dzięki dobremu klimatowi 
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w uczelniach i dobrym relacjom z wykładowcami wykazują się dużą mo-
bilnością. W większości ośrodków wymiana studentów jest bardzo inten-
sywna zarówno w systemie MOST, jak i SOCRATES-ERAZMUS. Uczelnie 
stwarzają więc rzeczywiste możliwości naukowego rozwoju studentów: 
organizacja studenckich konferencji naukowych, studenckie czasopisma, 
koła naukowe, publikacja wyróżniających się prac studenckich w nauko-
wych pismach uczelni. W programach studiów znajduje się bogata oferta 
edukacyjna – liczne przedmioty fakultatywne i specjalności; aktualizowa-
ne spisy lektur, dobrze opracowane sylabusy. Prace licencjackie i magi-
sterskie są zazwyczaj starannie prowadzone i uzyskujące adekwatną do 
poziomu merytorycznego ocenę. 

Analiza słabych stron kierunku:6. 
Etnologia należy do kierunków unikatowych, co oznacza, że do prowa-

dzenia jej na I i II stopniu kształcenia wystarcza 4 samodzielnych pracow-
ników naukowych oraz 5 doktorów. Taka klasyfi kacja wynika z niezbyt 
wielkich rozmiarów kształcenia, a także z niezbyt licznej kadry naukowej. 
W większości ośrodków znajduje to odzwierciedlenie w kłopotach kadro-
wych – z reguły stan zatrudnienia niewiele przekracza wymagania wyzna-
czone przez minimum kadrowe, powodując z jednej strony stałą migra-
cję kadry między ośrodkami, z drugiej – ustawiczną troskę i niepewność 
o perspektywy utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia. 

Jedynie w 3 jednostkach liczba pracowników samodzielnych i młod-
szych znacząco przekracza wymagane minimum kadrowe, co stwarzało  
niezbędne gwarancje stabilności kierunku i jego dalszego rozwoju na-
ukowo-dydaktycznego, w pozostałych zaś liczba samodzielnych pracow-
ników naukowych takich gwarancji stabilności kierunku nie stwarzała, 
gdyż często minimum kadrowe konstruowane było przy znaczącym udziale 
naukowców z dziedzin pokrewnych i specjalistów zza wschodniej granicy. 

Większość uczelni typu uniwersyteckiego zlokalizowana jest w starych 
budynkach, dlatego też baza lokalowa instytutów etnologii i antropolo-
gii kulturowej pozostawia wiele do życzenia – pomieszczenia są ciasne, 
zdekapitalizowane, i jest ich za mało w stosunku do liczby słuchaczy, co 
często nie pozwala na ułożenie planu zajęć w sposób satysfakcjonujący 
studentów. W wielu budynkach tych brak też ułatwień dla niepełnospraw-
nych. 

Etnologia prowadzona jest aktualnie przez jedną tylko szkołę niepu-
bliczną. Nabór na ten kierunek należy traktować jako swoisty ekspery-
ment (przyjęto 6 studentów), trudny w tej chwili do oceny. 

Uwagi ogólne 
Problemy, z jakimi boryka się kierunek „etnologia”, wynikają przede 

wszystkim z trudnej sytuacji małego kierunku, o niewielkiej liczbie 
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studentów i kadry nauczającej. Z jednej strony wpływa to na atrakcyj-
ność studiowania i rzetelność zdobywanych kwalifi kacji i umiejętności, 
z drugiej jednak stwarza bariery ekonomiczne, widoczne w kłopotach lo-
kalowych, wyposażeniu w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, funduszach 
na praktyki i wyjazdy terenowe itd., a więc na realizację wymogów pro-
gramowych studiów etnologicznych. 

Wnioski i przewidywane tendencje zmian:7. 
Etnologię prowadzą właściwie wyłącznie ośrodki uniwersyteckie, 

eksperyment w szkole zawodowej na razie nie przyniósł spodziewanych 
przez szkołę profi tów. Oznacza to praktycznie stabilizację aktualnego sta-
nu kierunku, zarówno od strony liczby ośrodków prowadzących studia, 
jak i liczby studentów, a także kadry naukowo-dydaktycznej. Można też 
założyć, że odpowiada to rzeczywistym potrzebom rynku pracy. 

W charakterystyce kierunku warto zwrócić uwagę na wysoki 
poziom nauczania i wielkie zaangażowanie studentów, ich aktywność 
intelektualną, naukową i organizacyjną. Zapewne niezbyt liczne lata 
studiów, bezpośrednie relacje z kadrą nauczającą, możliwości współpracy 
z zagranicą, sprzyjają kształtowaniu najbardziej pożądanych postaw 
studenckich. W ten sposób zdobyte kwalifi kacje i umiejętności zapewnią 
absolwentom dobre miejsce na rynku pracy. 
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku

FARMACJA

Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek1. : 10

Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2. 9
w tym:
- w uczelniach publicznych: 9
- w uczelniach niepublicznych: 0
Ocena jakości kształcenia została przeprowadzona w 9 uczelniach, 

ponieważ absolwenci kierunku studiów farmacja w Collegium Medicum 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskają pierwsze dyplomy magistrów 
dopiero w roku akad. 2007/2008 .

3.   Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 
7455
- na studiach stacjonarnych: 6332 (85,0%)
- na studiach niestacjonarnych: 1123 (15,0%)

Struktura wydanych ocen:4. 

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 9 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

Analiza mocnych stron kierunku:5. 
Podczas szczegółowej analizy przebiegu wizytacji i raportów zespołów 

oceniających jakość kształcenia na kierunku farmacja szczególną uwagę 
zwrócono na: kadrę realizującą program studiów, standard kształcenia – 
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przekazywane treści oraz warunki, w jakich studenci odbywają zajęcia 
dydaktyczne.

Jakość kształcenia w ocenionych jednostkach jest na zbliżonym pozio-
mie. Realizacja programu studiów, od samego początku, odbywa się często 
w trudnych warunkach lokalowych i w słabo wyposażonych laboratoriach stu-
denckich, co jest spowodowane niedostatkiem funduszy przeznaczonych na 
dydaktykę. Trudno w takiej sytuacji oczekiwać na działalność dydaktyczną, 
która wyróżnia się innowacyjnością w zakresie praktycznej realizacji progra-
mu studiów. Można natomiast zwrócić uwagę chociażby na lepszą organizację 
zajęć dydaktycznych oraz stopień wykonania programu ćwiczeń, ale to nie 
wystarcza do obiektywnego wskazania „mocnych stron kierunku”.

Powyższe stwierdzenie można w prosty sposób uzasadnić kilkoma 
przykładami: 

kadra – nie ma problemu skompletowania minimum kadrowego; po-• 
zostaje jednak sprawa właściwego doboru nauczycieli akademickich 
tworzących to gremium oraz zbyt częsty brak następców;
baza dydaktyczna – następuje powolna poprawa warunków w jakich • 
studenci są kształceni; niestety, wyposażenie laboratoriów i pracowni 
chemicznych pozostawia wiele do życzenia; 
sposób realizacji programu kształcenia – poziom dobry, w większości • 
zadawalający ale brak wystarczającego nawiązywania treści przed-
miotów podstawowych do przedmiotów zawodowych.

Analiza słabych stron kierunku:6. 
Poza trudnymi lub bardzo trudnymi warunkami, w jakich realizowany 

jest program kształcenia, polegającymi na niedostatku sal wykładowych, 
seminaryjnych i laboratoriów (Białystok, Katowice, Wrocław, Poznań,); 
we wszystkich ośrodkach kształcących farmaceutów wyposażenie sal 
ćwiczeń w sprzęt, a szczególnie w aparaturę jest bardzo przestarzałe, np. 
aparaty produkowane kiedyś w NRD lub na Węgrzech nie odpowiadają 
wymogom stawianym współczesnym laboratoriom, pracowniom i zakła-
dom, w których absolwenci będą pracować. Ponad miarę wyeksploato-
wane przyrządy pomiarowe uniemożliwiają pełną realizację programu 
studiów, np. z chemii analitycznej - metody instrumentalne. Wyposażenie 
większości pracowni, w których studenci mają zapoznać się praktycznie 
z wytwarzaniem postaci leków może być ozdobą muzeów farmacji; wyją-
tek w tym zakresie stanowią Wydziały Farmaceutyczne AM w Gdańsku 
oraz Collegium Medium UJ w Krakowie.

Trudno również wyjaśnić, dlaczego apteki akademickie, które mogły-
by stanowić wzorce do kształtowania obrazu aptek ogólnodostępnych nie 
istnieją przy każdym Wydziale. Apteki te, z pełnym zakresem tradycyjnie 
pojmowanych czynności, poszerzone o obowiązek prowadzenia naukowej 
informacji o lekach oraz chociażby na temat podstaw opieki farmaceu-
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tycznej, mogłyby wchodzić w skład struktury organizacyjnej wydziału. 
Nowoczesna apteka akademicka stałaby się rzeczywistym centrum kształ-
cenia farmaceutów – aptekarzy na najwyższym poziomie, z uwzględnie-
niem światowych trendów rozwoju tego zawodu. Mając na uwadze eko-
nomiczne podstawy egzystencji takich aptek, przynajmniej w okresie 1-2 
lat, należałoby zapewnić fi nansowanie z budżetu – dotacji na utrzymanie 
działalności tych placówek, przekształcających się z biegiem lat w jed-
nostki służby zdrowia. Apteki akademickie tworzące przyszłość apte-
karstwa mogłyby stanowić podstawę do przekształcania ich w placówki 
tworzące ogniwa „pierwszego kontaktu z pacjentem” –  systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce. Nie można również zapomnieć o rozwiązaniu pole-
gającym na organizacji, w pewnym stopniu „apteki wirtualnej”, w której 
studenci farmacji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ 
odbywają ćwiczenia z zakresu opieki farmaceutycznej.

Niedostatek kształcenia studentów farmacji polega również na zbyt 
słabym dopasowaniu treści przedmiotów podstawowych do przedmiotów 
zawodowych. Sprawa ta dotyczy 2 bloków przedmiotów podstawowych 
obejmujących nauczanie na I i II roku studiów: „przedmioty chemiczne 
i fi zyczne” (biofi zyka, chemia fi zyczna, chemia ogólna i nieorganiczna, 
chemia organiczna, chemia analityczna – metody klasyczne i instrumen-
talne) oraz przedmioty ukierunkowane na szeroko pojętą biologię i bio-
chemię, w połączeniu z anatomią, histologią i fi zjologią.

Konieczne są również zmiany dotyczące zajęć fakultatywnych, które na 
wszystkich wydziałach są prowadzone bez określenia roli jaką mają speł-
niać zajęcia do wyboru. Charakteryzując tę sprawę jak najogólniej należy 
przyjąć, że fakultety nie mają ani służyć powtarzaniu treści przedmiotów 
nauczanych na początkowych latach studiów, ani też nie mogą dotyczyć 
nieokreślonych ściśle celów jak np. biochemia, wirusologia, toksykologia, 
analiza instrumentalna. Warto również rozważyć, czy fakultety mogą być 
zblokowane i przypisane ściśle do określonego roku studiów, co jest ogra-
niczeniem wyboru i niekiedy kamufl ażem zniesionych specjalności, jakie 
wchodziły w zakres programu nauczania na kierunku farmacja.

Analizując jakość kształcenia nie można zapomnieć o potrzebie bu-
dowania struktur sprzyjających zapewnianiu jakości kształcenia. Na wy-
działach prowadzących nauczanie na kierunku farmacja istnieje wiele 
organów jak np. zespoły/komisje działające na poziomie wydziału oraz 
uczelni, rady pedagogiczne i in., których zadaniem jest ocena jakości 
kształcenia i systematyczna praca nad synchronizacją nauczanych treści 
i ich dopasowywaniem do sylwetki absolwenta. Efekty działalności wy-
mienionych organów są póki co prawie niewidoczne i w najlepszym przy-
padku ograniczają się do sporadycznie przeprowadzanych badań ankie-
towych. Rezultaty tego przedsięwzięcia, niestety, zbyt często nie są znane 
studentom, którzy oceniali sposób realizacji programu studiów.
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W żadnej uczelni, w której przeprowadzono ocenę jakości kształcenia 
na kierunku studiów farmacja nie zbudowano struktury, która by sprostała 
realizacji zadań związanych z istnieniem i działalnością wewnętrznego syste-
mu zapewnienia jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Pozytywnie należy ocenić poziom prac magisterskich, do których przy-
wiązuje się dużą wagę. Każdy magistrant wykonuje swoje zadania pod 
bezpośrednim nadzorem opiekuna, najczęściej są to prace doświadczal-
ne. Poziom prac jest w każdym ośrodku oceniany, w tym częściowo pod-
czas corocznych wydziałowych konkursów prac magisterskich; najlepsze 
z nich są prezentowane na konkursie ogólnopolskim.

Udział studentów farmacji w wymianie organizowanej w ramach pro-
gramu Sokrates-Erasmus nie jest zadawalający z powodu małej liczby 
osób udających się do zagranicznych uniwersytetów, celem zaliczenia 
przedmiotu /przedmiotów lub wykonania pracy dyplomowej. System 
organizacji naboru studentów należałoby usprawnić. Ponadto w wielu 
przypadkach, władze wydziału mogłyby zwiększyć aktywność w zakresie 
tworzenia możliwości uczestnictwa studentów w wymianie zagranicznej.

Wnioski i przewidywane tendencje zmian:7. 
Zawarte w raportach zespołów wizytujących uwagi oraz propozycje 

zmian koniecznych do poprawienia jakości kształcenia znalazły, w każ-
dym przypadku, zrozumienie u rektorów oraz dziekanów.

Na podstawie uzyskanych informacji od rektorów oraz własnych 
obserwacji, jakie miały miejsce podczas akredytacji innego kierunku 
studiów w tych samych uczelniach (np. analityka medyczna) można 
było zobaczyć lub potwierdzić rezultaty np. poprawy bazy dydaktycznej 
(remonty sal wykładowych, seminaryjnych, naprawy posadzek w kory-
tarzach i in.), uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, zakupu wyposażenia, 
zwiększenie liczby komputerów w bibliotekach i in.

Rektor oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu 
publicznie dziękowali PKA za pomoc w uzyskaniu funduszy na budowę 
dużego obiektu dla Wydziału Farmaceutycznego. Stało się to możliwe, 
ponieważ raport z wizytacji, w którym przedstawiono m. in. krytyczną 
sytuację lokalową, posłużył w przekonaniu Senatu AM oraz innych władz, że 
jedynym sposobem poprawy bazy dydaktycznej wydziału jest inwestycja, 
tj. budowa nowej siedziby dla jednostek organizacyjnych wydziału.

Wnioski końcowe

Kadra1) 
Rozwój kadry na wydziałach przebiega zbyt wolno, co powoduje 

problemy w pełnej obsadzie stanowisk kierowników katedr i zakładów 
doktorami habilitowanymi lub profesorami.
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Brak planów rozwoju młodej kadry, szczególnie po doktoracie, jest 
przyczyną małej liczby habilitacji; przyrost liczby samodzielnych 
pracowników naukowych z trudem łagodzi obsadzanie wakatów po 
kierownikach jednostek organizacyjnych wydziału, którzy osiągnęli wiek 
emerytalny. Konieczne jest więc, po szczegółowej analizie sytuacji kadro-
wej na wydziałach, opracowanie planów rozwoju naukowego młodych, 
zdolnych i pracowitych nauczycieli akademickich zainteresowanych 
awansem w karierze akademickiej.

Ponad wszelką wątpliwość realizacja zamierzeń w tym zakresie 
powinna uwzględnić poprawę sytuacji materialnej (stypendia) oraz 
pomoc w uzyskaniu staży zagranicznych w renomowanych uczelniach 
europejskich i in.

Istotne jest również, aby szczególną uwagę poświęcić wybranym dzie-
dzinom mającym wpływ na rozwój szeroko pojętej farmacji np. technolo-
gii postaci leku; specjaliści z tego zakresu są bardzo potrzebni i  mogliby 
zapewnić współpracę pomiędzy uczelnią i przemysłem farmaceutycz-
nym.

Program studiów2) 
Na wszystkich wizytowanych wydziałach realizowany jest program 

kształcenia farmaceutów, który jest zróżnicowany w bardzo niewiel-
kim stopniu, np. zwiększona liczba godz. zajęć z określonego przedmio-
tu. Należy również podkreślić, że kształcenie w trybie niestacjonarnym 
jest pod każdym względem jednakowe z programem studiów stacjo-
narnych. Pomimo tego, szczególnie w odniesieniu do zajęć praktycz-
nych – ćwiczeń laboratoryjnych – poziom świadczonych usług dydak-
tycznych w wielu przypadkach jest wyraźnie zróżnicowany. Dotyczy to 
np. ćwiczeń z chemii analitycznej – metody instrumentalne; tylko na 
niektórych wydziałach studenci indywidualnie odrabiają cały program 
zajęć; brak przyrządów uniemożliwia wykonanie pełnego wachlarza 
ćwiczeń. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja w zakresie nauczania techno-
logii postaci leku; w istocie tylko na wydziałach AM w Gdańsku i CM 
UJ w Krakowie studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się 
z wytwarzaniem nowoczesnych postaci leku.

Sporym niedociągnięciem dotyczącym realizacji programu studiów 
jest niewystarczające sprofi lowanie nauczanych treści przyporządko-
wanych przedmiotom podstawowym pod kątem wykorzystania ich w na-
uczaniu przedmiotów zawodowych. W tym zakresie istnieje pilna potrze-
ba nakłaniania istniejących na wydziałach zespołów dydaktycznych aby 
systematycznie pracowały nad harmonizacją programów zajęć dydak-
tycznych (wykłady, ćwiczenia) celem właściwego kształtowania, od 
samego początku, sylwetki absolwenta.

Ważną rolę w kształceniu farmaceutów spełniać powinny przedmioty 
do wyboru – zajęcia fakultatywne. Sprawą tą należy zainteresować człon-
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ków rad wydziałów i pozostałych nauczycieli akademickich, aby w trybie 
pilnym modyfi kować, bądź od nowa opracować propozycje zajęć fakulta-
tywnych.

Przed uzyskaniem dyplomu magistra absolwent, po zaliczeniu X 
semestrów studiów, zobowiązany jest do odbycia sześciomiesięcznego 
stażu w aptece; najczęściej szkolenie to ma miejsce w wytypowanych 
aptekach ogólnodostępnych. Niestety, poziom i ograniczony zakres świad-
czonych przez aptekę usług rzadko spełniają oczekiwania stażystów.

Baza dydaktyczna3) 
Pomimo trudności związanych z niedostatkiem bazy dydaktycznej 

w ostatnich 2 latach doszło do niewielkiej lub znaczącej poprawy sytuacji 
jak np. w Lublinie, Poznaniu, Katowicach; najtrudniejsza sytuacja lokalo-
wa jest we Wrocławiu i Białymstoku.

Pewien uzasadniony niepokój wiąże się również z postępującą degra-
dacją budynków wydziałów, które obecnie tylko pod względem przestron-
ności powierzchni dydaktycznej nadal stanowią niedościgniony wzór: są 
to wydziały w Warszawie, Łodzi i Gdańsku. 

Charakterystyczne jest szybkie starzenie się budynków oraz wyposa-
żenia – szczególnie sal do ćwiczeń; remonty, ze względu na szczupłość 
środków, nie nadążają za postępującą degradacją bazy dydaktycznej.
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Raport opracowali: 
Prof. dr hab. Sylwester Dworacki
Prof. dr hab. Joanna Pyszny 

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku

FILOLOGIA POLSKA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 61

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 47
w tym:
- w uczelniach publicznych: 37
- w uczelniach niepublicznych: 10

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 31217
- na studiach stacjonarnych: 28654
- na studiach niestacjonarnych: 2563

4. Struktura wydanych ocen:
Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie 
publiczne

29 – po 
pierwszej 
wizytacji

8  - z czego: 5 
- zmienione na 
pozytywne po 
powtórnej ocenie,
3 - zmienione na 
pozytywne po 
odwołaniu

5 – zmienione 
na pozytywne 
po ponownym 
rozpatrzeniu

Uczelnie 
niepubliczne

8 – po pierwszej 
wizytacji

1 – przed powtórną 
wizytacją

1 – ocena 
podtrzymana po 
odwołaniu

Uwaga ogólna
Przy analizie trzeba oddzielnie uwzględnić cztery typy ocenianych 

jednostek: 1) wydziały uniwersytetów zlokalizowane w dużych miastach, 
2) jednostki zamiejscowe uczelni publicznych działające w mniejszych 
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miejscowościach, zazwyczaj w pobliżu ośrodków uniwersyteckich i pod 
ich patronatem, z kadrą rekrutującą się głównie z tych uniwersytetów, 
3) państwowe wyższe szkoły zawodowe, także zlokalizowane w mniej-
szych miejscowościach, 4) wydziały lub inne jednostki organizacyj-
ne uczelni niepublicznych. Tak też – oddzielnie dla każdego z czterech 
typów jednostek prowadzących kierunek fi lologia polska - została doko-
nana poniższa ocena mocnych i słabych stron kierunku.

5. Analiza mocnych stron kierunku:
Wydziały uniwersytetów
W większości przypadków - doskonała kadra o dużym dorobku na-

ukowym, potężne, dobrze zaopatrzone biblioteki z już zakończoną lub 
prowadzoną komputeryzacją. Dobre warunki do rozwoju kadry nauko-
wej – studia doktoranckie, prężne wydawnictwa uczelniane. Możliwości 
naukowego rozwoju studentów: organizacja studenckich konferencji na-
ukowych, studenckie czasopisma, koła naukowe, publikacja wyróżniają-
cych się prac studenckich w naukowych pismach uczelni. Bogata oferta 
edukacyjna – liczne przedmioty fakultatywne i specjalności; aktualizo-
wane spisy lektur, dobrze opracowane sylabusy. Aktywność studenckich 
samorządów posiadających swą reprezentację w radzie wydziału i se-
nacie. Prace magisterskie starannie prowadzone i zazwyczaj uzysku-
jące adekwatną do poziomu merytorycznego ocenę. Studenci posiadają 
możliwość korzystania z międzynarodowych programów (Erasmus, So-
krates). Zazwyczaj bogata oferta edukacyjna – liczne seminaria magi-
sterskie, zajęcia fakultatywne i specjalności pozostają do swobodnego 
wyboru studentów.

Państwowe wyższe szkoły zawodowe
W większości przypadków niezła baza lokalowa, najczęściej w bu-

dynkach przydzielonych przez władze danego miasta, uprzednio wyre-
montowanych i przystosowanych do potrzeb szkoły. W większości akre-
dytowanych uczelni tego typu działają – mniej lub bardziej aktywnie – 
samorządy studenckie i polonistyczne koła naukowe; szkoły takie mają 
w większości przypadków wydawnictwa uczelniane z polonistycznymi 
seriami, otwarte także dla najlepszych studentów tego kierunku. Instytuty 
fi lologii polskiej w państwowych wyższych szkołach zawodowych współ-
pracują z okolicznymi uniwersytetami (współorganizując konferencje 
naukowe, także studenckie, inspirując kontakty własnych studentów 
z uniwersyteckimi kołami naukowymi). Studenci fi lologii polskiej tych 
szkół często współpracują z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, wspie-
rają kulturalne inicjatywy miasta i okolicy.

Na spotkaniach ze studentami członkowie zespołu wizytującego sły-
szeli zazwyczaj, że studenci państwowych wyższych szkół zawodowych 
mają pełną swobodę wyboru seminariów licencjackich, lektoratów i spe-
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cjalności; nie mają też problemów z organizacją praktyk związanych ze 
specjalnościami.

Dla wielu pracowników naukowo dydaktycznych instytut fi lologii pol-
skiej w tych szkołach jest jedynym lub podstawowym miejscem zatrud-
nienia, silnie się więc ze swoją szkołą identyfi kują, co owocuje też inten-
sywnymi kontaktami ze studentami. 

Jednostki zamiejscowe uczelni publicznych
Na ogół zadowalająca baza lokalowa; swoboda wyboru seminariów, 

lektoratów i specjalizacji; brak problemów z organizacją praktyk zwią-
zanych ze specjalizacją; zdaniem studentów - życzliwość, wszechstronna 
pomoc i wysoki poziom merytoryczny kadry naukowo-dydaktycznej.

Studenci - zarówno państwowych wyższych szkół zawodowych jak i jed-
nostek zamiejscowych wielokrotnie podkreślali wagę lokalizacji szkoły w ich 
niewielkiej miejscowości; dało im to jedyną możliwość kontynuowania nauki 
po maturze, przede wszystkim ze względów materialnych. W przeważają-
cej większości wyrażali też satysfakcję ze studiowania w tej właśnie szko-
le, ich zdaniem dobrze przygotowującej absolwentów do pracy zawodowej, 
a przede wszystkim do dalszej nauki na poziomie magisterskim, która jest 
deklarowanym celem niemal wszystkich słuchaczy akredytowanych pań-
stwowych wyższych szkół zawodowych i kolegiów licencjackich. 

Wydziały lub inne jednostki organizacyjne uczelni niepublicznych
W tej grupie znajdują się uczelnie zlokalizowane zarówno w dużych, 

uniwersyteckich miastach, w dwóch przypadkach same posiadające sta-
tus uniwersytetu, jak i uczelnie działające w mniejszych miejscowościach, 
oddalonych od uniwersyteckich ośrodków. Niektóre realizują wszystkie 
poziomy kształcenia – studia licencjackie, magisterskie i zaoczne, inne 
tylko studia na poziomie licencjackim. Do mocnych stron wszystkich tych 
uczelni należy zazwyczaj dobra lub bardzo dobra baza lokalowa, często 
zadowalający poziom bazy materialnej i wyposażenia w pomoce naukowe 
i dydaktyczne, doświadczona kadra rekrutująca się z miejscowych lub 
pobliskich uniwersytetów, w mniejszych miejscowościach - dobra współ-
praca z lokalnymi władzami i ośrodkami kulturalnymi oraz instytucja-
mi regionalnymi. Dwa niepubliczne katolickie uniwersytety uzyskały od 
PKA bardzo wysoką ocenę jakości kształcenia.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni niepublicznych zlokalizo-
wanych w mniejszych miejscowościach, a rekrutujący się z kadry uniwer-
sytetów, niejednokrotnie podkreślali, że praca w takiej uczelni umożliwia 
im łatwiejszą realizację ambicji zawodowych i więcej samodzielności, niż 
to jest możliwe w dużym ośrodku akademickim. W uczelniach niepublicz-
nych kładzie się też nacisk (z nielicznymi wyjątkami, co zostało skwito-
wane warunkową lub negatywną oceną) na kompletność i atrakcyjność 
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programów nauczania, gwarantujące wystarczająco duży napływ kandy-
datów na płatne studia. W większości uczelni niepublicznych prowadzi 
się regularną ewaluację pracowników. 

W uczelniach niepublicznych kształci się zwykle stosunkowo niewiel-
ka liczba słuchaczy, co ma swoje dobre i złe strony: do dobrych należą 
mniejsze liczbowo grupy studenckie, bliski kontakt studentów z nauczy-
cielami akademickimi, silna identyfi kacja słuchaczy ze swoją uczelnią; 
do złych – niepewność co do fi nansowej kondycji tych uczelni zależnej 
w dużej mierze od wpływów z czesnego.

Generalnie do mocnych stron kierunku należy zaliczyć także następu-
jące fakty: większość jednostek wszystkich czterech typów (z kilkoma za-
ledwie wyjątkami) spełnia warunek tzw. minimum kadrowego. Również 
z nielicznymi wyjątkami uczelnie prowadzące kierunek „fi lologia polska” 
spełniają wymagania dotyczące proporcji liczby nauczycieli akademic-
kich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy dokto-
ra habilitowanego do liczby studentów na danym kierunku. W zasadzie 
wszędzie jest też respektowana zgodność przedmiotów ujętych w planie 
studiów ze specjalnościami naukowymi pracowników naukowo-dydak-
tycznych. Trzeba także podkreślić fakt, że we wszystkich akredytowa-
nych uczelniach trwają – prowadzone mniej lub bardziej energicznie – 
działania polegające na dostosowaniu programów kierunku do ministe-
rialnych standardów, choć czasami działania te intensyfi kują się dopiero 
po uzyskaniu przez kierunek oceny warunkowej. 

6. Analiza słabych stron kierunku:
Wydziały uniwersytetów
Większość wydziałów zlokalizowana jest w starych budynkach, 

w związku z czym baza lokalowa instytutów fi lologii polskiej pozostawia 
wiele do życzenia – pomieszczenia są ciasne, zdekapitalizowane, i jest ich 
za mało w stosunku do liczby słuchaczy, co często nie pozwala na ułożenie 
planu zajęć w sposób satysfakcjonujący studentów. W budynkach tych 
brak też ułatwień dla niepełnosprawnych.  

W przypadku kilku jednostek wątpliwości budziła kompozycja siatki 
zajęć – w skrajnych przypadkach brakowało w niej przedmiotów podsta-
wowych ujętych w standardach kształcenia (najczęściej wiedzy o kulturze, 
historii Polski i tzw. przedmiotu do wyboru, niekiedy fi lozofi i, na studiach 
zaocznych zaś z reguły wychowania fi zycznego oraz zajęć informatycz-
nych). W kilku przypadkach zwracały uwagę zbyt przeładowane programy 
na pierwszych latach studiów, ogólna liczba lektur i opracowań przypisa-
nych przedmiotom na jednym roku studiów wyraźnie przekraczająca moż-
liwości studentów; zachwianie proporcji na korzyść pewnego bloku przed-
miotów (najczęściej językoznawczych), co jest zapewne skutkiem liczebnej 
przewagi pracowników określonej specjalności naukowej.  
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Państwowe wyższe szkoły zawodowe
Podstawowe słabości kierunku w tego typu szkołach związane są z ich 

lokalizacją w mniejszych miastach, z dala od uniwersyteckich ośrodków 
i ich placówek naukowych. Głównym mankamentem jest słabe zaopatrze-
nie bibliotek i to zarówno w książki stanowiące warsztat polonisty, jak 
i w – niekiedy podstawowe – czasopisma naukowe.  Studenci skazani są 
na korzystanie z bibliotek miejskich lub pomoc wykładowców, udostęp-
niających im własne książki lub sporządzających kserokopie artykułów. 
Studenci państwowych wyższych szkół zawodowych nie biorą udziału 
w międzynarodowych programach ERASMUS SOKRATES; nie korzy-
stają z punktów ETCS, bo albo nie zostały przez uczelnię wprowadzone, 
albo są mechanicznie przypisywane przedmiotom i tak obowiązkowym; 
ewaluacja pracowników dokonuje się sporadycznie albo wcale, w pierw-
szym przypadku pozostaje, zdaniem studentów, bez jakichkolwiek 
konsekwencji. Studenci fi lologii polskiej skarżą się na słaby dostęp do kom-
puterów poza zajęciami z informatyki. Komisja akredytacyjna stwierdza-
ła też w kilku przypadkach brak w siatkach zajęć przedmiotów objętych 
ministerialnymi standardami.

Jednostki zamiejscowe uczelni publicznych
Najwięcej krytycznych uwag powizytacyjnych dotyczyło zasad 

funkcjonowania kierunku „fi lologia polska” w jednostkach zamiej-
scowych. Wskazane powyżej słabości państwowych wyższych szkół 
zawodowych potęgują się bowiem w przypadku tych jednostek. Ich 
lokalizacja w niewielkich miastach, oddalonych od uniwersyteckich 
centrów; kadra dojeżdżająca z dużych uniwersytetów tylko na zaję-
cia w jednostkach zamiejscowych; przewaga studentów mieszkających 
poza miastem, w którym znajduje się kolegium, pokonujących codzien-
nie kilka lub kilkanaście kilometrów w obie strony, rekrutujących się 
zazwyczaj z maturzystów sceptycznie oceniających swoje szanse 
dostania się na uniwersytecką fi lologię – wszystko to sprawia, że jed-
nostki zamiejscowe w rankingu szkół realizujących kierunek „fi lologia 
polska” wypadły w czasie akredytacji najsłabiej. Dowodem tego było 
wystawienie im w kilku przypadkach oceny warunkowej i negatywnej. 
W większości jednostek zamiejscowych biblioteki są śladowe lub dopiero 
- z trudem i przy dużej dobrej woli władz – budowane. W jednostkach tych 
nie zostały na ogół wprowadzone punkty ETCS lub działają one jedynie na 
papierze. Siatki zajęć ujawniają, niekiedy drastyczne, odstępstwa – godzi-
nowe i programowe – od standardów ministerialnych; w jeszcze większym 
stopniu dotyczy to studiów licencjackich prowadzonych w trybie zaocznym. 
Siatka zajęć niekiedy w ogóle nie uwzględnia zajęć fakultatywnych lub też 
ich liczba jest silnie ograniczona, najczęściej w siatce brak też przedmio-
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tu do wyboru Prace licencjackie często stoją na dosyć niskim poziomie, 
bywają też niestarannie poprawiane przez prowadzących i opatrzone zawy-
żonymi ocenami. Na ogół – poza nielicznymi przypadkami – w jednostkach 
zamiejscowych nie działają koła naukowe, brak też innych form naukowej 
działalności studentów. Samorząd studencki wykazuje słabą aktywność. 
Baza komputerowa jest bardzo skromna i wykorzystywana wyłącznie na 
– stopniowo wprowadzanych na młodszych latach – zajęciach z informa-
tyki. Liczba godzin zajęć realizowanych w trakcie studiów w jednostkach 
zamiejscowych, a także  przeznaczonych na poszczególne specjalizacje,  
bywa zaniżona w stosunku do ministerialnych standardów; najczęściej 
za drugą specjalizację trzeba płacić.  W niektórych jednostkach zamiej-
scowych nie realizuje się zasady dwukierunkowości studiów ze specjal-
nością nauczycielską. Słuchacze tych jednostek w przeważających przy-
padkach nie mają możliwości oceny wykładowców. W kilku przypadkach 
ich absolwenci mogą kontynuować edukację na poziomie magisterskim 
w patronackim uniwersytecie tylko w trybie zaocznym.

Wydziały lub inne jednostki organizacyjne uczelni niepublicznych
Przede wszystkim – choć nie we wszystkich przypadkach - kłopoty ka-

drowe. Pracownicy uczelni niepublicznych pracują w nich najczęściej na 
drugim etacie, uczelniom tym bardzo trudno osiągnąć liczbę samodzielnych 
pracowników naukowych na pierwszym etacie umożliwiającą prowadzenie 
studiów na poziomie magisterskim. W większości przypadków minimum 
kadrowe to naprawdę absolutne minimum, brak „rezerwy” pracowników 
z odpowiednimi tytułami naukowymi, niekiedy kilku pracowników two-
rzących to minimum pracuje na umowę-zlecenie, co w każdej chwili może 
zachwiać bytem kierunku. (Co ciekawe, trudności kadrowe zgłaszała też 
jedna z warszawskich uczelni niepublicznych, tłumacząc je wielką licz-
bą różnego typu szkół wyższych w stolicy). Biblioteki uczelni niepublicz-
nych zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach są zwykle słabo 
wyposażone, co stwarza studentom konkretne i trudne do przezwycięże-
nia trudności. Materialne podstawy egzystencji uczelni niepublicznych 
są też chwiejne, zależne od corocznej rekrutacji. 

Uwagi ogólne do omówionych czterech typów jednostek
Liczne problemy, z jakimi boryka się dziś kierunek „fi lologia polska”, 

wiążą się z brakiem jednolitego stanowiska środowiska akademickiego 
względem reformy szkolnictwa wyższego, zwłaszcza zmian związanych 
z wdrażaniem tzw. procesu bolońskiego, a także z koniecznością reali-
zacji standardów ministerialnych dotyczących siatki zajęć na kierun-
ku „fi lologia polska”. Proces przekształcenia uświęconych tradycją, 
niejednokrotnie niezmienionych od lat, programów polonistycznych 
w poszczególnych jednostkach jest zabiegiem bolesnym, tym bardziej, że 



96

napotyka często na skostniałe struktury personalne wewnątrz instytutów 
i dysproporcje w zatrudnieniu pracowników różnych specjalności fi lologicz-
nych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni kierunku są podzieleni w sprawie 
koncepcji trzyetapowych studiów na fi lologii polskiej, zwłaszcza formuły 
3+2. Z dużym trudem wprowadzane są punkty ETCS – jedynie w kilku 
przypadkach działają one zgodnie z założeniami; najczęściej ich nie ma,  
a jeśli są, to tracą sens w sytuacji, gdy są mechanicznie przypisywane 
przedmiotom obowiązkowym bez możliwości indywidualnego profi lo-
wania kształcenia przez studentów. Tylko nieliczne uczelnie wszystkich 
czterech typów wprowadziły na szerszą skalę ewaluację pracowników – 
zwykle nie ma jej w ogóle, a jeśli nawet studenci wypełniają po zakończe-
niu zajęć ankiety oceniające, to stwierdzają na ogół, że ich oceny nie mają 
żadnych konsekwencji. 

Wiele kłopotów przysporzyło też uczelniom wszelkiego typu włączenie 
do ministerialnych standardów zajęć z informatyki, co pociągnęło za sobą 
konieczność  wydzielenia i bardzo kosztownego wyposażenia pracowni 
komputerowych. Na spotkaniach z zespołem wizytującym studenci skar-
żyli się albo na brak zajęć z informatyki (dotyczyło to studentów ostatnich 
lat, nieobjętych jeszcze nowym programem studiów), albo na ograniczo-
ne  możliwości i niski poziom informatycznej edukacji w ramach studiów. 
W mniejszych ośrodkach poważnym problemem jest poszerzenie siat-
ki zajęć o nowe, wyznaczone standardami ministerialnymi przedmioty 
wymagające zwiększenia dojeżdżającej do tych ośrodków kadry, a kłopo-
ty z nową siatką stają się nieporównanie większe w przypadku studiów 
w trybie zaocznym – przy ograniczonej liczbie zjazdów wprowadzenie 
kilku dodatkowych przedmiotów, w tym zajęć z informatyki i wf, napoty-
ka na trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Wspólnym problemem państwowych wyższych szkół zawodowych 
i jednostek zamiejscowych jest zbudowanie satysfakcjonującej pracowni-
ków i studentów bazy bibliotecznej oraz ożywienie naukowego i kultural-
nego życia studenckiego w mniejszych miejscowościach oddalonych od 
centrów uniwersyteckich. 

Wymienione tu uwagi krytyczne pod adresem obu typów uczelni nie 
mają bynajmniej na celu zdyskredytowania tego rodzaju szkół – wręcz 
przeciwnie. Naukowa, kulturotwórcza i niemal cywilizacyjna funkcja tego 
typu placówek naukowo-dydaktycznych jest trudna do przecenienia. Zda-
ją sobie z tego sprawę zarówno studenci (niemal z reguły na spotkaniach 
z zespołami wizytującymi deklarujący wdzięczność dla organizatorów 
i wykładowców swojej szkoły, która  umożliwiła im pomaturalną eduka-
cję nieosiągalną dla nich w warunkach dużego miasta), jak i pracownicy 
naukowo-dydaktyczni tych placówek, dojeżdżający do pracy dziesiątki 
kilometrów i niejednokrotnie traktujący swoją działalność w kategoriach 
misji, a także lokalne władze, zazwyczaj żywotnie zainteresowane  posia-
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daniem na terenie swojego miasta szkoły wyższej. Jest jednak oczywiste, 
że zbudowanie w niewielkim mieście silnego ośrodka naukowego i kręgu 
jego światłych absolwentów wymaga czasu i nakładów fi nansowych, ale 
korzyści są duże i pewne.    

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Trudno przewidywać – w stale zmieniającej się społecznej i poli-

tycznej rzeczywistości – kierunki zmian jednostek wszystkich czte-
rech typów. Wydaje się jednak pewne, że trzeba pilnie rozstrzygnąć 
kilka kwestii, a właściwie jedną podstawową: czy polskie szkolnictwo 
wyższe decyduje się w praktyce przyjąć – i starannie egzekwować 
– zasady tzw. procesu bolońskiego i wszelkie związane z tym konsekwen-
cje, takie jak trzyetapowy system kształcenia, a zwłaszcza jednolity dla 
kierunku fi lologia polska system 3+2; precyzyjne określenie ministerial-
nych standardów dotyczących przedmiotów realizowanych na kierunku 
fi lologia polska; bezwarunkowe wprowadzenie punktacji ETCS; koniecz-
ność ewaluacji nauczycieli akademickich przez studentów. Należy także 
położyć nacisk na poprawę warunków studiowania słuchaczy państwo-
wych szkół zawodowych i jednostek zamiejscowych oraz podwyższanie 
merytorycznego poziomu studiów w tych uczelniach, co na kierunku 
fi lologia polska oznacza przede wszystkim stałe rozbudowywanie bazy 
bibliotecznej i informatycznej, umożliwienie studentom udziału 
w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS/SOKRATES, 
większą kompatybilność tych uczelni z uniwersytetami, a także aktywi-
zację działalności naukowej i kulturalnej studentów państwowych szkół 
zawodowych i jednostek zamiejscowych.
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Raport opracował: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Podsumowanie dotyczy oceny 
wykonanej w okresie od 24.04.2003 r. do 26.05.2006 r. 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 13
w tym:
- w uczelniach publicznych: 7
- w uczelniach niepublicznych: 6

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 7
w tym:
- w uczelniach publicznych: 5
- w uczelniach niepublicznych: 2

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 7470
na studiach stacjonarnych: 3552 
w tym: 
- w uczelniach publicznych: 3356
- w uczelniach niepublicznych: 196
na studiach niestacjonarnych: 2869
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2359
- w uczelniach niepublicznych: 510



99

4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 5 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 2 0 0

5. Analiza mocnych stron kierunku:
wysokokwalifi kowana i doświadczona kadra nauczycieli akademickich,• 
dobre wyposażenie w nowoczesny sprzęt geodezyjny i komputerowy, • 
w tym również w sieci wewnętrzne z dostępem do Internetu, 
wyspecjalizowane laboratoria badawcze i dydaktyczne, w części wy-• 
posażone w unikatową aparaturę badawczą,
szeroka działalność naukowa w kraju•  i aktywny udział w programach 
międzynarodowych,
pełne uprawnienia akademickie w 5 uczelniach publicznych, z zakre-• 
su geodezji i kartografi i,
członkostwo pracowników wydziałów geodezji w licznych międzyna-• 
rodowych organizacjach naukowych i technicznych z zakresu geodezji 
i kartografi i,
liczne umowy o współpracy naukowej oraz realizacja wymiany stu-• 
dentów, m.in. w ramach programów SOCRATES/ERASMUS,
utworzenie systemu informacji przestrzennej o granicach administra-• 
cyjnych polski (PW, 1998),
opracowanie metody przetwarzania zdjęć satelitarnych do wysoko do-• 
kładnego opisu struktury przestrzennej terenu (PW 2002),
wysoki poziom merytoryczny wyróżniających się prac dyplomowych, • 
uczestniczących w dorocznych konkursach stowarzyszenia Geodetów 
Polskich.

6. Analiza słabych stron kierunku:
niedostateczna w wielu uczelniach baza lokalowa,• 
starzejąca się kadra profesorska,• 
niewielka ilość wydawanych podręczników akademickich z zakresu • 
geodezji i kartografi i,
skromne wyposażenie sal dydaktycznych w środki audiowizualne,• 
przeprowadzenie zajęć praktycznych w zbyt licznych grupach stu-• 
denckich,
brak dostatecznych środków fi nansowych na prowadzenie działalności • 
naukowo-badawczej oraz na systematyczną wymianę i uzupełnienie 
aparatury dydaktycznej.
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7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
istnieje zapotrzebowanie na kadrę geodezyjną z wyższym wykształ-• 
ceniem w związku z planowaną budową dróg, autostrad i rozwojem 
infrastruktury terenu. Dalszy rozwój tego kierunku jest celowy i nie-
zbędny,
konieczne jest utrzymanie i rozwój uprawnień do nadawania stopni • 
naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografi a, w stosunku do stanu 
obecnego. 
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Raport opracował: 
prof. dr hab. Stanisław Liszewski

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku studiów

GEOGRAFIA

          

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 16

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 15
w tym:
- w uczelniach publicznych: 14
- w uczelniach niepublicznych: 1

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 13356
w tym:
- w uczelniach publicznych: 13305
- w uczelniach niepublicznych: 51

4. Struktura ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 14 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 1 0

5. Analiza mocnych stron kierunku:
zbieżność prowadzonych badań naukowych z  kierunkiem studiów • 
i specjalnościami dydaktycznymi. Dotyczy to zwłaszcza kierunku geo-
grafi a na uniwersytetach (10 ośrodków),
w kilku ośrodkach (Poznań, Toruń, Wrocław, Sosnowiec) prowadzone • 
są stałe badania naukowe poza granicami Polski (Islandia, Spitsber-
gen, Mongolia),
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większość ośrodków posiada stacje terenowe, w których prowadzone • 
są badania naukowe i ćwiczenia terenowe studentów,
przeważająca większość uczelni, w których prowadzony jest kierunek • 
geografi a, uzyskała pozytywne oceny zarówno w zakresie dostosowa-
nia programów studiów do obowiązujących minimów, jak i wprowa-
dzenia punktów ECTS,
w ośmiu z czternastu państwowych uczelni nadawane są stopnie na-• 
ukowe doktora  habilitowanego w zakresie geografi i,
w pięciu uniwersytetach geografi a reprezentowana jest na poziomie • 
wydziału, 
w ciągu ostatnich kilku lat aż w ośmiu wyższych uczelniach wydziały • 
lub instytuty geografi i otrzymały nowe obiekty naukowo-dydaktycz-
ne.

6. Analiza słabych stron kierunku:
starzejąca się kadra samodzielnych pracowników naukowych i zbyt • 
wolny awans naukowy młodych pracowników. Sytuacja ta może 
doprowadzić do zagrożenia prowadzenia kierunku w niektórych uczel-
niach,
wyraźna różnica w poziomie naukowym, a co za tym idzie również • 
poziomie kształcenia między uniwersytetami z kilkudziesięcioletnim 
stażem, a nowymi uczelniami, w tym również akademiami pedagogicz-
nymi i uczelniami niepublicznymi,
niedoinwestowane laboratoria z zakresu nauk przyrodniczych, oraz • 
brak w uczelniach sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z przedmiotu GIS,
bardzo duża liczba specjalizacji o wąskim profi lu kształcenia na stu-• 
diach magisterskich. Kilkadziesiąt (w skali 14 uczelni publicznych) 
specjalizacji powoduje bardzo wąskie kształcenie absolwenta, który 
w niewielkim tylko stopniu ma szansę na wykorzystanie swojej wiedzy 
w praktyce.
duże rozdrobnienie czasopism (wydawnictw) naukowych wydawanych • 
przez polskich geografów. Obecnie wyższe uczelnie w Polsce wydają 
każdego roku kilkadziesiąt wąskospecjalistycznych lub będących na 
słabym poziomie naukowym tzw. „czasopism ogólnych”. Przy gene-
ralnie złej dystrybucji wydawnictw naukowych w Polsce, obieg tych 
geografi cznych czasopism ma charakter lokalny,
niedoinwestowanie, czego efektem jest eliminowanie z programów • 
studiów ćwiczeń terenowych i wycieczek naukowych, które dla po-
prawnego wykształcenia geografów mają znaczenie podstawowe,
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7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Analiza wynikająca z przeprowadzonych wizytacji, jak również ogólna 

znajomość kierunku pozwalają na przedstawienie kilku bardziej general-
nych wniosków o charakterze przyszłościowym:

polska przestrzeń akademicka została nasycona kierunkiem studiów • 
geografi a. Należy się raczej spodziewać kłopotów z wypełnieniem mi-
nimów kadrowych na niektórych uczelniach i to zarówno publicznych, 
jak i niepaństwowych. Rozmieszczenie uczelni wyższych kształcących 
na kierunku „geografi a” wyraźnie wskazuje na silne zagęszczenie na 
obszarze dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, 
gdzie znajduje się łącznie 5 ośrodków, czyli około 1/3 wszystkich ośrod-
ków geografi cznych w Polsce, przy jednoczesnym braku geografi i na 
uniwersytetach w Olsztynie i Białymstoku, czyli na obszarach północ-
no-wschodnich kraju, a także w Zielonej Górze, Opolu i Rzeszowie,
następuje wyraźna wymiana pokoleń wśród kadry, co zaznacza się • 
z jednej strony niedoborem samodzielnych pracowników nauki, 
zwłaszcza profesorów tytularnych, z drugiej wyraźna dominacja habili-
tacji z zakresu geografi i fi zycznej i duży niedobór habilitacji z zakresu 
geografi i społeczno-ekonomicznej (geografi i człowieka). Powoduje to 
kłopoty w realizacji programów kształcenia, które zgodnie z ideą geo-
grafi i muszą mieć charakter dualny. 
nasycenie ośrodkami geografi cznymi oraz interdyscyplinarny charak-• 
ter wiedzy geografi cznej i bardzo szerokie zainteresowania badawcze 
geografów powodują, że instytuty czy wydziały geografi czne będą 
coraz częściej uruchamiać nowe kierunki studiów takie jak gospodar-
ka przestrzenna czy turystyka i rekreacja, a także bardziej aktywnie 
włączać się w proces nauczania na kierunku ochrona środowiska. Ten-
dencje w tym zakresie są już wyraźnie widoczne.
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Raport opracował: 
prof. dr hab. Marian Adam Gasiński 

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku studiów

GEOLOGIA

          

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 5

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 5
w tym:
- w uczelniach publicznych: 5
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 2399
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2399
- w uczelniach niepublicznych: 0

4. Struktura wydanych ocen:
Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 5 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

5. Analiza mocnych stron kierunku:
wysoki poziom badań naukowych, w wielu specjalnościach poziom • 
światowy (petrografi a, mineralogia i geochemia w Uniwersytecie 
Wrocławskim, mikropaleontologia i sedymentologia w Uniwersytecie 
Jagiellońskim),
specjalności w obrębie kierunku są kontynuacją tradycyjnych „szkół” • 
geologicznych: np. Wrocław – tektonika, petrologia i mineralogia, 
Kraków – sedymentologia, mikropaleontologia, Warszawa – stratygrafi a,
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w procesie dydaktycznym wykorzystywane są prowadzone na Wydzia-• 
łach muzea posiadające unikatowe kolekcje (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski),
wszystkie uczelnie, w których prowadzony jest kierunek studiów „geo-• 
logia”, uzyskały pozytywne oceny zarówno w zakresie dostosowania 
programów studiów do obowiązujących minimów, jak i wprowadzenia 
punktów ECTS,
w większości uczelni prowadzących kierunek rady wydziału mają • 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie 
nauk o Ziemi,
bardzo wysoki poziom oraz w większości eksperymentalny typ prac • 
dyplomowych, zwłaszcza prac magisterskich,
reprezentowanie kierunku na poziomie podstawowej jednostki orga-• 
nizacyjnej,
w dwóch ośrodkach uznano warunki lokalowe za bardzo dobre • 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu) natomiast baza aparaturowa we wszystkich ośrodkach 
jest na dobrym poziomie.

6. Analiza słabych stron kierunku:
niedoinwestowanie, czego efektem jest eliminowanie bądź też dra-• 
styczne ograniczanie w programie studiów ćwiczeń i praktyk tereno-
wych, które dla wykształcenia geologa mają znaczenie podstawowe,
dotkliwy defi cyt samodzielnej kadry dydaktycznej w uniwersytetach • 
w zakresie geofi zyki, tektoniki, kartografi i geologicznej i specjalności 
w zakresie szeroko pojętej „geologii stosowanej”,
zanikła historyczna polska specjalność jaką była „paleontologia”- taki • 
kierunek/ specjalność nie jest prowadzona w żadnym ośrodku,
starzejąca się kadra samodzielnych pracowników naukowych i zbyt • 
wolny awans naukowy młodych pracowników. Sytuacja ta może 
doprowadzić do zagrożenia prowadzenia kierunku w niektórych uczel-
niach.

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
w 3 spośród 5 analizowanych ośrodków kształcących w zakresie geo-• 
logii studia prowadzone są w systemie studiów dwustopniowych (Wro-
cław, Sosnowiec, Poznań), natomiast w 2 (Kraków, Warszawa) w syste-
mie jednolitych studiów magisterskich,
w systemie fi nansowania kierunku winna być wzięta pod uwagę • 
konieczność prowadzenia zajęć terenowych,
ze względu na brak samodzielnej kadry dydaktycznej specjalności • 
takich jak: geofi zyka i tektonika winno się wspierać ośrodki posiadają-
ce tradycje kształcenia w tym zakresie,
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niezależnie od tendencji kształcenia geologów w kierunkach aplika-• 
cyjnych winno się dążyć do zachowania specjalności podstawowych 
dla kształcenia geologa np. paleontologii, stratygrafi i, kartowania 
geologicznego.
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. Piotr Kowalski

Raport podsumowujący ocenę jakości kształcenia 
na kierunku studiów:

HISTORIA SZTUKI

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 10

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 10
w tym:
- w uczelniach publicznych: 9
- w uczelniach niepublicznych: 1

3.  Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 2453
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2435  
- w trybie stacjonarnym: 1607  
- w trybie niestacjonarnym; 828
- w uczelniach niepublicznych: 18 

4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie 

publiczne

jednolite 5

I st. 4

II st. 2 1*

Uczelnie niepubliczne 1

*W czasie przeprowadzania wizytacji cztery uczelnie prowadziły wyłącznie jednolite 
studia magisterskie, jedna prowadziła jednolite pięcioletnie studia magisterskie i rozpoczę-
ła kształcenie na I stopniu, a tylko 3 prowadziły studia I i II stopnia. 
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5. Analiza mocnych stron kierunku:
Jednostki prowadzące kierunek „historia sztuki” z reguły dysponują 

własną tradycją badawczą, bądź przynajmniej związane są z placówkami 
legitymizującymi się znacznym dorobkiem i historią. Często przekłada 
się to na prawdziwie bogatą zasobność archiwów i bibliotek, jakie do dys-
pozycji mają pracownicy i studenci (choć zdarzają się też ośrodki młod-
sze, albo niedawno utworzone w starych uniwersytetach, gdzie bibliote-
ki bywają nader skromne). W wielu ośrodkach prowadzi się aktualnie 
digitalizację zbiorów ikonografi cznych, co wpłynie na unowocześnienie 
i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.  

Mała liczebność poszczególnych lat studiów owocuje dobrymi stosun-
kami między wykładowcami i studentami, sprzyja też intensyfi kacji prac 
dydaktycznych i zaangażowaniu tak kadry, jak i uczących się. Integracji 
środowiska służą także rzetelnie prowadzone praktyki studenckie i objaz-
dy zabytkoznawcze. W większości ośrodków zaobserwować można bardzo 
ożywiony naukowy ruch studencki. Zróżnicowane zakresowo koła nauko-
we, nawet po kilka w jednym ośrodku, aktywnie kreują obraz kierunku, 
stając się swoistym warsztatem przygotowującym dodatkowo do póź-
niejszej pracy zawodowej (np. w zakresie organizacji wystaw artystycz-
nych, prac dokumentacyjnych, konserwatorstwa, krytyki sztuki), w tym 
również do pracy naukowej. 

We wszystkich ośrodkach uniwersyteckich na kierunku „historia 
sztuki” wdrożono już system ECTS, choć praktyczne jego wykorzystanie 
w niektórych szkołach pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Wprowadzo-
ne bądź przygotowywane nowe siatki zajęć zgodne z zaleceniami ministe-
rialnymi z podziałem na dwa stopnie kształcenia, i z gwarancją indywidu-
alizacji studiów, będą przynosiły stopniową poprawę tego stanu rzeczy. 

Warta podkreślenia jest także szczególnie bogata współpraca mię-
dzynarodowa, jaką podejmują jednostki prowadzące kierunek „historia 
sztuki”. Owocuje to wspólnymi, ogólnoeuropejskimi przedsięwzięcia-
mi badawczymi, konferencjami, publikacjami. Dla studentów to szansa 
na spotkania i dyskusje z uznanymi, międzynarodowymi autoryteta-
mi w zakresie historii sztuki, a także stworzenie ułatwień w ubieganiu 
się o wyjazdy zagraniczne. Studenci historii sztuki, dzięki klimatowi 
w swych szkołach i dobrych relacjach z pracownikami, są prawdziwie 
mobilni. W większości ośrodków wymiana studentów jest bardzo inten-
sywna zarówno w systemie MOST, jak i SOCRATES-ERASMUS. Uczelnie 
stwarzają więc rzeczywiste możliwości naukowego rozwoju studentów: 
organizacja studenckich konferencji naukowych, studenckie czasopisma, 
koła naukowe, publikacja wyróżniających się prac studenckich w na-
ukowych pismach uczelni. W programach studiów znajduje się bogata 
oferta edukacyjna – liczne przedmioty fakultatywne i specjalności; aktu-
alizowane spisy lektur, dobrze opracowane sylabusy. Prace licencjackie 
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i magisterskie są zazwyczaj starannie prowadzone i uzyskują adekwatną  
do poziomu merytorycznego ocenę. 

6. Analiza słabych stron kierunku:
W większości ośrodków kształcenie prowadzone jest przez niezbyt 

liczną kadrę – z reguły stan zatrudnienia niewiele przekracza wymagania 
wyznaczone przez przepisy prawa, powodując z jednej strony stałą migra-
cję kadry między ośrodkami, z drugiej – ustawiczną troskę i niepewność 
o perspektywy utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia. Jedy-
nie w 4 jednostkach liczba kadry naukowej, pracowników samodzielnych 
i doktorów, znacząco przekracza wymagane minimum kadrowe, co stwa-
rza niezbędne gwarancje stabilności kierunku i jego dalszego rozwoju na-
ukowo-dydaktycznego.    

Większość uczelni typu uniwersyteckiego zlokalizowana jest w starych 
budynkach, w związku z czym baza lokalowa instytutów historii sztuki 
pozostawia wiele do życzenia – pomieszczenia są ciasne, zdekapitalizo-
wane, i jest ich za mało w stosunku do liczby słuchaczy, co często nie 
pozwala na ułożenie planu zajęć w sposób satysfakcjonujący studentów. 
W wielu budynkach brak też ułatwień dla niepełnosprawnych. W przy-
padku kierunku wymagającego dostępu do nowoczesnych środków 
audiowizualnych wszelkie braki sprzętowe są szczególnie uciążliwe, bo 
utrudniają prowadzenie procesu dydaktycznego wymagającego kontaktu 
z dziełami sztuki i ich reprodukcjami. Niestety w wielu uczelniach sytu-
acja w tym zakresie jest dalece niesatysfakcjonująca. 

Uwagi ogólne 
Problemy, z jakimi boryka się dziś kierunek „historia sztuki”, często 

podejmowane w trakcie wizytacji,  wiążą się z brakiem jednolitego stano-
wiska środowiska akademickiego względem reformy szkolnictwa wyższe-
go, zwłaszcza zmian związanych z wdrażaniem tzw.  procesu bolońskiego, 
a także z koniecznością realizacji standardów ministerialnych dotyczą-
cych siatki zajęć na tym kierunku oraz niechęcią wielu środowisk do pro-
wadzenia studiów niestacjonarnych. Proces przekształcenia uświęconych 
tradycją, niejednokrotnie niezmienionych od lat programów w poszcze-
gólnych  jednostkach jest zabiegiem bolesnym, tym bardziej, że napotyka 
często na skostniałe struktury personalne wewnątrz instytutów i dyspro-
porcje w zatrudnieniu pracowników różnych specjalności. Pracownicy 
naukowo-dydaktyczni kierunku są podzieleni w sprawie koncepcji trzy-
etapowych studiów na historii sztuki, zwłaszcza formuły 3+2. 

Wiele kłopotów wynika także z kondycji materialnej jednostek prowa-
dzących historię sztuki. Niekomfortowe warunki do prowadzenia dydak-
tyki (małe i w zbyt małej liczbie sale dydaktyczne) pogłębiane są przez 
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ograniczenia w dostępie do najnowocześniejszych środków dydaktycz-
nych, niezbędnych do ćwiczeń i wykładów z historii sztuki. 

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Historię sztuki prowadzą właściwie wyłącznie ośrodki uniwersytec-

kie, eksperyment w szkole niepaństwowej skończył się niepowodzeniem. 
Oznacza to stabilizację aktualnego stanu kierunku, zarówno od strony 
liczby ośrodków prowadzących studia, jak i liczby studentów, a także ka-
dry naukowo-dydaktycznej.   

Kosztochłonność studiów, wymagania „środowiskowe”, oparcie 
w zasobach bibliotecznych i archiwalnych, dostęp do zabytków i miejsc 
odbywania praktyk, ograniczają możliwości poszerzenia oferty kierun-
ku o kolejne ośrodki. Nawet digitalizacja zbiorów własnych, dostęp do 
zasobów internetowych nie rozwiąże problemów dydaktycznych, jakie 
stawałyby przed nowymi placówkami, a liczba samodzielnych pracowni-
ków naukowych oraz ich obciążenia naukowe i dydaktyczne praktycznie 
wykluczają powoływanie nowych ośrodków, które gwarantowałyby odpo-
wiednio wysoki poziom nauczania. 

W charakterystyce kierunku warto zwrócić uwagę na wysoki poziom 
nauczania i wielkie zaangażowanie studentów, ich aktywność intelektu-
alną, naukową i organizacyjną. Być może niezbyt liczne grupy słucha-
czy, bezpośrednie relacje z kadrą nauczającą, możliwości współpracy 
z zagranicą, sprzyjają kształtowaniu takich, najbardziej pożądanych 
postaw studenckich. W ten sposób zdobyte kwalifi kacje i umiejętności 
zapewnią absolwentom dobre miejsce na rynku pracy. 
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow 

 

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku studiów

INFORMATYKA
(profi l inżynierski)

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 139 
w tym:
- uczelnie publiczne łącznie: 71
uniwersytety: 18 jednostek prowadzi studia licencjackie, 2 prowadzą • 
studia inżynierskie (14 ocenionych przez Zespół Kierunków Studiów 
Matematyczno – Fizyczno – Chemicznych Państwowej Komisji Akre-
dytacyjnej - ZKSMFCh),
politechniki: 31, dodatkowo 4 jednostki prowadzą informatykę stoso-• 
waną i 1 teleinformatykę,
uczelnie wojskowe: 1,• 
uczelnie pedagogiczne: 4 (oceniane przez ZKSMFCh),• 
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: 10,• 

- uczelnie niepubliczne łącznie 68: 
59 jednostek prowadzi studia inżynierskie, 9 studia licencjackie • 
(oceniane przez ZKSMFCh).

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych przez Zespół Kierunków 
Studiów Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (ZKST): 64, 

w tym:
– w uczelniach publicznych: 31
politechniki oraz Wojskowa Akademia Techniczna: 25• 
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: 6 (oraz 1 jednostka prowadząca • 
studia inżynierskie oceniona przez ZKSMFCh),
– w uczelniach niepublicznych: 33 ( oraz 1 jednostka prowadząca 
studia inżynierskie oceniona przez ZKSMFCh).
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3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych przez ZKST jednost-
kach, w tym:

- na studiach stacjonarnych 25107, 
w tym:
- uczelniach publicznych: 19624
Politechniki oraz Wojskowa Akademia Techniczna: 17269,• 
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: 2355,• 
- w uczelniach niepublicznych: 5483,
- na studiach niestacjonarnych 21 818, 
w tym:
- w uczelniach publicznych:  10218 (1488 w 8730 z)
Politechniki oraz Wojskowa Akademia Techniczna: 9344 (1464 w + • 
7880 z),
 Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: 874 (24 w + 850 z)• 
- w uczelniach niepublicznych: 11600 (699 w + 10901z)

4. Rodzaje prowadzonych studiów w uczelniach (ocenionych przez 
ZKST):

- Politechniki oraz Wojskowa Akademia Techniczna:
20 jednostek: studia I i II stopnia (ew. jednolite studia magisterskie), 
7 jednostek: studia I stopnia;
 - Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe:  
6 jednostek studia I stopnia;
- niepubliczne: 
4 jednostki: studia I i II stopnia, 
29 jednostek: studia I stopnia.

5. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 2 24 4 1

Politechniki + WAT 2 20 3*

PWSZ 0 4 1 1

Uczelnie niepubliczne 0 12 10** 8***

   
* w wyniku powtórnej oceny jedna ocena warunkowa została zamieniona na pozytywną
**  w wyniku powtórnej oceny 5 ocen warunkowych zamieniono na pozytywną
*** dwie szkoły uzyskały zgodę na ponowne uruchomienie studiów

Informatyka jest jedną z bardzo młodych dziedzin nauki. Nie tak daw-
no, 30 lat temu, informatyki w dzisiejszym kształcie nie było, a pewne 
jej treści (głównie teoretyczne) były zawarte w matematyce teoretycznej 
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czy metodach numerycznych. Sprzętowo, w tamtych czasach, była to wy-
łączna domena elektroniki. Takie historyczne posadowienie informatyki 
ma swoje konsekwencje do dnia dzisiejszego. Osoby, które zajmowały się 
„maszynami matematycznymi” były zazwyczaj absolwentami studiów 
matematycznych o profi lu metod numerycznych, bądź studiów technicz-
nych w zakresie elektroniki. Stopnie i tytuły naukowe z informatyki nada-
wane są od ok. 20 lat.

Z jednej strony, ze względu na ogromne zapotrzebowanie na specjali-
stów w tej dziedzinie, wiele osób (fi zycy, inżynierowie) dokształcało się 
w informatyce i dzisiaj ich dorobek jest często imponujący. Z drugiej jed-
nak strony, to ogromne zapotrzebowanie spowodowało, że na informatyce 
„znają się wszyscy”, informatyki uczą wszyscy. Efektem jest 139 jedno-
stek prowadzących studia wyższe na tym kierunku. 

Z upływem lat wykształciły się dwa nurty informatyki: matematycz-
ny, uprawiany głównie na uniwersytetach, którego absolwenci otrzymują 
tytuły zawodowe licencjata i magistra, oraz inżynierski, głównie na poli-
technikach, - absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i magistra 
inżyniera. Rozróżnienie nabytej wiedzy informatycznej w tych dwóch 
„odmianach” nie jest proste, gdyż jądro tej dyscypliny, podstawowa wiedza, 
jest taka sama może za wyjątkiem znacznie większego nacisku na przed-
mioty matematyczne w przypadku studiów licencjackich. Różnica powinna 
się pojawić na poziomie sposobu przekazywania wiedzy w poszczególnych 
przedmiotach, liczbie godzin, a szczególnie w doborze przedmiotów spe-
cjalnościowych i dodatkowych przedmiotów technicznych. O ile absolwent 
studiów licencjackich może mieć zajęcia z fi zyki typu wykład-ćwiczenia, 
to od inżyniera trzeba wymagać zaliczonych zajęć laboratoryjnych. Na 
poziomie „standardów” rozróżnienie jest niewielkie, dlatego tak istotne 
jest właściwe opracowanie planów i programów kształcenia.

6. Analiza mocnych i słabych stron kierunku:
Analizę trzeba prowadzić oddzielnie dla trzech grup ocenianych przez 

Zespół Kierunków Studiów Technicznych:

6.1. Politechniki
Na 25 ocenionych jednostek 19 prowadzi studia dwustopniowe (jed-

nolite magisterskie), a 6 studia pierwszego stopnia. Dwie oceny wyróż-
niające, 20 pozytywnych i trzy warunkowe (dotyczą uczelni ewidentnie 
słabych i to w większości dyscyplin) świadczą o dobrym poziomie kształ-
cenia. Zgodnie z klasyfi kacją Rady Nauki 7 jednostek ma pierwszą kate-
gorię, 6 – drugą, 9 – trzecią i 3 jednostki czwartą. 

Politechniki kształcą łącznie ok. 26600 studentów, w tym na studiach 
stacjonarnych ok. 69%, średnio po ok. 1000 studentów, w tym ok. 690 na 
studiach stacjonarnych. Studia wieczorowe zanikają, prowadzi je jedy-
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nie połowa uczelni (dominuje Politechnika Śląska, 700 studentów – bez 
studiów zaocznych). W większości przypadków wskaźniki są poprawne. 
Średnio przypada 11 nauczycieli akademickich z tytułem naukowym pro-
fesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz 22 ze stop-
niem naukowym doktora.

Siedem jednostek ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego, a 9 stopnia doktora nauk technicznych z informa-
tyki. System punktowy prawidłowo wdrożyło 15 jednostek, natomiast pozo-
stałe mają wyłącznie „przypisanie punktów przedmiotom”. W przeważają-
cej większości jednostki prowadzą więcej niż jeden kierunek studiów:

liczba kierunków 1 2 3 4 5 6

liczba jednostek 1 9 7 4 3 1

Poza nielicznymi wyjątkami (oceny warunkowe) jednostki spełnia-
ją wymagania dotyczące minimum kadrowego, proponują prawidłowe 
plany i programy studiów oraz zapewniają właściwe prowadzenie procesu 
dydaktycznego. 

Wyposażenie techniczne bardzo często nie jest najnowsze, ale wiąże 
się to z kłopotami fi nansowymi całych uczelni.

6.2. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe.
Wszystkie uczelnie prowadzą inżynierskie studia pierwszego stopnia. 

PWSZ kształcą łącznie ok. 3230 studentów, w tym na studiach stacjonar-
nych ok. 73 %, średnio po ok. 540 studentów, w tym ok. 390 na studiach 
stacjonarnych. Studia wieczorowe prowadzi tylko jedna szkoła. W więk-
szości przypadków wskaźniki są poprawne. Średnio przypada 5 nauczy-
cieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem nauko-
wym doktora habilitowanego oraz 9 ze stopniem naukowym doktora 
(prawie wyłącznie na 2 miejscu pracy). Żadna jednostka nie ma uprawnień 
do nadawania stopnia doktora. System punktowy prawidłowo wdrożyła 
1 jednostka, 2 mają wyłącznie „przypisanie punktów przedmiotom”, 
a w 3 przypadkach systemu brak.

6.3. Uczelnie niepubliczne
Na 33 ocenione jednostki jedynie 4 prowadzi studia dwustopniowe (jed-

nolite magisterskie), a pozostałe inżynierskie studia pierwszego stopnia. 
Brak ocen wyróżniających, 12 pozytywnych, 10 warunkowych i aż 8 nega-
tywnych nie świadczy o dobrym poziomie kształcenia. Jedynie 3 jednostki 
są klasyfi kowane przez Radę Nauki mając odpowiednio 3, 4 i 5 kategorię. 

Szkoły niepubliczne kształcą łącznie ok. 17 100 studentów, w tym na 
studiach stacjonarnych ok. 32%, średnio po ok. 420 studentów, w tym ok. 
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166 na studiach stacjonarnych. Studia wieczorowe prowadzi tylko 5 szkół 
z ok. 700 studentami.

W większości przypadków wskaźniki są poprawne. Średnio przypada 
6 nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem 
naukowym doktora habilitowanego oraz 9 ze stopniem naukowym doktora.

Tylko jedna szkoła ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk technicznych z informatyki. System punktowy prawidłowo 
wdrożyły 4 jednostki, 18 ma wyłącznie „przypisanie punktów przedmio-
tom” natomiast 11 nie ma systemu punktowego. Prawie w żadnej szkole 
nie został wdrożony wewnętrzny systemu zapewniania jakości. 

W 19 jednostkach „informatyka” jest jedynym kierunkiem studiów, 
9 prowadzi studia na dwóch kierunkach, 3 na trzech, 1 na czterech i 1 na sze-
ściu. W większości przypadków liczba nauczycieli akademickich stanowią-
cych minimum kadrowe jest równa liczbie określonej przepisami prawa. 

7. Słabe strony:
Kadra.
Wiele szkół niepublicznych proponuje do minimum kadrowego osoby, 

nie mające dorobku naukowego w zakresie informatyki.
Z reguły są to osoby dla których dana uczelnia nie jest podstawowym 

miejscem pracy, lub osoby będące na emeryturze (szczególnie w szkołach 
które prowadzą studia dwustopniowe), co powoduje że kadra jest bardzo 
zaawansowana wiekowo. Duża część kadry zaliczonej przez szkołę do 
minimum prowadzi zajęcia w bardzo niewielkim wymiarze godzin, bądź są 
to wyłącznie seminaria dyplomowe i prace dyplomowe.

Plany i programy.
Szkoły często proponują specjalności o chwytliwych nazwach przy 

zupełnym braku specjalistów w tym zakresie, nierzadko poszczególne 
specjalności różnią się programowo tylko o 60-90 godzin.

W części jednostek niespełniony jest wymóg realizacji 100% przed-
miotów wykazanych w standardach. Zdarzają się następujące uchybienia 
w realizacji standardów:

godziny dydaktyczne miewają po 40 a nawet 35 min.,• 
blok 120 min jest zaliczany jako 3 godziny lekcyjne,• 
w planach zajęć występują pozycje jak np. „godziny pracy kontrolowa-• 
nej’, zajęcia „on line” konsultacje – które w praktyce się nie odbywają,
w planach zajęć spora część przedmiotów informatycznych jest zastę-• 
powana przez inne przedmioty, np. język angielski – 400 godz., multi-
media – 500 godz., seminarium dyplomowe (poza pracą dyplomową) 
– 180 godz., albo przez przedmioty ekonomiczne czy np. z zakresu 
mechaniki,
pseudo e-learning – wykłady odtwarzane z nagrania.• 
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Studentów rekrutowanych na semestry przesunięte (od lutego) dołącza 
się do semestru 2, bez wymogu realizacji programu semestru pierwszego. 
Przypadkiem skrajnym było połączenie semestru pierwszego z siódmym.

Redukcja zajęć na studiach zaocznych odbywa się przez znaczne 
zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na laboratoria, ewentualnie 
ćwiczenia, pozostawiając godziny wykładowe prawie nie zmienione.

Praktyki bywają realizowane w trakcie semestru, bądź – w przypadku 
studiów niestacjonarnych – nie są realizowane.

Brak zajęć laboratoryjnych z przedmiotów nieinformatycznych. Szcze-
gólnie dotyczy to fi zyki (brak w ponad 20 szkołach), elektroniki i miernic-
twa (brak w 15 szkołach). Często zamiast zajęć laboratoryjnych stosuje 
się demonstracje na wykładzie lub symulacje komputerowe.

Wykłady prowadzone są w blokach 4, a nawet 7 godzinnych. 

Proces dyplomowania.
Jedynie kilka szkół ma sformalizowane zasady prowadzenia procesu 

dyplomowania. Często tematyka prac jest niezgodna ze specjalnością. Te-
maty nierzadko zatwierdzane są przez osoby nie mające wykształcenia 
informatycznego. 

Zdarzają się uczelnie, w których jedna osoba prowadzi zbyt wiele prac – 
w skrajnych przypadkach nawet 60. 

W tym samym okresie bywają prowadzone są prace o prawie identycz-
nych tytułach np.: Projekt multimedialny ... (sklepu sportowego, sklepu 
z materiałami itp., , kas kina, wypożyczalni kaset, magazynu itp.). Po-
nadto w pracach zespołowych często nie można ustalić wkładu poszcze-
gólnych osób. 

Zdarza się, iż recenzje i oceny prac są identyczne, często zdawkowe, 
mało merytoryczne, powtarzające się, bądź zdawkowe.

Bardzo duża część prac dyplomowych nie ma charakteru praktycz-
nego. Często polegają na opisie wyłącznie teoretycznym, literaturowym. 
Zdarzają się prace bazujące na materiałach z internetu, przy minimal-
nym udziale własnym dyplomanta. 

Podczas egzaminu dyplomowego w kilku uczelniach zadawano pytania 
dotyczące wyłącznie pracy. 

W odosobnionych przypadkach w składzie komisji egzaminu dyplomo-
wego nie było żadnej osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowane-
go bądź tytułem naukowym profesora.

Warunki realizacji dydaktyki.
Wskaźniki są w większości uczelni poprawne (niespełnione jedynie 

w 7 przypadkach), jednak zdarzają się grupy zajęciowe liczące nawet 
40 i więcej osób oraz laboratoria komputerowe, w których na jedno stano-
wisko przypadają  2 osoby. 
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W uczelniach niepublicznych wyposażenie techniczne jest często 
znacznie lepsze niż w mniejszych politechnikach. Warunki kształce-
nia dla studiów stacjonarnych i wieczorowych są w większości szkół 
niepublicznych bardzo dobre, natomiast znacznie gorsze na studiach 
zaocznych – podczas zjazdów przewidziana jest realizacja nawet do 38 
godzin (w przypadku zjazdów dwudniowych) lub  40 godzin (2,5 dnia). 
Takie sytuacje zdarzają się również w Państwowych Wyższych Szkołach 
Zawodowych.

Często brak jest sali komputerowej dostępnej dla studentów poza 
godzinami zajęć, profesjonalnego oprogramowania (zazwyczaj wyposaże-
nie obejmuje oprogramowanie typu freeware albo rozpowszechniane na 
licencji MSDN).

Proces ankietyzacji wprowadzony został w większości szkół, chociaż 
często nie ma on charakteru ciągłego, a wyniki ankiet nie są w żaden 
sposób analizowane. 

Hospitacja zajęć w przeważającej większości szkół publicznych odby-
wa się prawidłowo, natomiast właściwie nie jest wykorzystywana w uczel-
niach niepublicznych.

Badania naukowe.
W uczelniach państwowych badania naukowe są prowadzone, gdyż jak 

wiadomo jest to podstawa oceny pracowników. Ponieważ większość jed-
nostek prowadzi więcej niż jeden kierunek studiów,  często dobra ocena  
jest wynikiem badań prowadzonych w ramach innych dyscyplin. 

W szkołach niepublicznych jest to zjawisko sporadyczne. Wyjątek 
stanowią szkoły mające zgodę na prowadzenie studiów drugiego stop-
nia, bądź też wnioskujące o prowadzenie takich studiów. Część szkół 
bywa współorganizatorem konferencji związanych z informatyką. 
Zdarzają się wspólne prace nauczycieli i studentów. Koła naukowe 
działają w większości szkół publicznych i wielu szkołach niepublicz-
nych.

Filie, wydziały i dydaktyczne ośrodki zamiejscowe.
W większości analizowanych przypadków warunki i poziom kształce-

nia w jednostkach zamiejscowych był znacznie gorszy niż w jednostce 
macierzystej, także w przypadku uczelni publicznych. Często jednostki te 
nie korzystały z rozwiązań wprowadzanych na wydziałach, np. systemu 
zapewniania jakości kształcenia. 

Nieco lepsza jest sytuacja w zamiejscowych ośrodkach dydaktycz-
nych, które oparte są o kadrę jednostki macierzystej, chociaż i tutaj 
jakość kształcenia pozostawia wiele do życzenia. 

We wszystkich typach uczelni i jednostek najczęściej spotykano się 
z brakiem laboratoriów technicznych, oraz wyposażaniem będącym wła-
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snością jednostki macierzystej i dowożonym jedynie na zajęcia. Zwraca-
na także uwagę na brak odpowiednio wyposażonych bibliotek. 

Ocenie poddanych zostało 6 jednostek. Przyznano następujące oceny: 
1 pozytywną (w uczelni publicznej), 3 warunkowe i 1 negatywną.

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Można się spodziewać, że wzrastające w kraju i w Europie zapotrzebo-

wanie na informatyków będzie powodować stałe zainteresowanie uczel-
ni tworzeniem i prowadzeniem tego kierunku studiów. Jednocześnie niż 
demografi czny już dzisiaj w wielu szkołach znacznie zredukował liczbę 
kandydatów i studentów. Szybkiego rozwiązania podstawowego proble-
mu, jakim jest niedostatek kadry, trudno w obecnej sytuacji oczekiwać.

Nowym wyzwaniem będzie rozwój e-learningu, który - szczególnie 
w wielu szkołach 1niepublicznych - będzie powodował dalsze zmniejsza-
nie się liczby godzin kontaktowych, także w obszarze zajęć laboratoryj-
nych. 
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Raport opracował: 
prof. Joachim Pichura

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku studiów

INSTRUMENTALISTYKA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 14

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 13 
w tym:
- w uczelniach publicznych: 13 
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się na ocenianym kierunku: 2945
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2945 
- w uczelniach niepublicznych: 0

4.  Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 11 2* 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

* W toku powtórnej wizytacji, w jednym przypadku ocena warunkowa została zmieniona 
na ocenę pozytywną, a druga powtórna wizytacja jest zaplanowana. 

5.  Analiza mocnych stron kierunku:
Wśród kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia z instrumentu głów-

nego na kierunku instrumentalistyka znajdujemy nazwiska wybitnych 
artystów-muzyków i pedagogów koncertujących nie tylko w kraju, ale 
również na najbardziej prestiżowych estradach świata – solistów, kame-
ralistów i muzyków orkiestrowych. To oni swym oddziaływaniem kształ-
tują poziom nauczania na danym instrumencie. 
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Znajduje to potwierdzenie na zajęciach prowadzonych przez młod-
szych pracowników naukowo-dydaktycznych, wychowanków znakomi-
tych artystów-pedagogów. Dobre przygotowanie do zajęć, uwagi cen-
ne i merytorycznie uzasadnione, poparte często grą pedagoga, a także 
bardzo dobra i twórcza atmosfera podczas pracy na lekcji, dają gwaran-
cję kontynuowania tradycji znakomitych klas mistrzowskich, z których 
się wywodzą. 

O autorytecie polskich pedagogów świadczyć może dobitnie fakt, iż są 
oni zapraszani w skład jury najpoważniejszych międzynarodowych kon-
kursów muzycznych, jak również prowadzą wykłady i kursy mistrzow-
skie w Europie, Ameryce i Azji. 

Jednym z istotnych elementów potwierdzającym bardzo wysoki 
poziom kształcenia instrumentalnego to liczne, wspaniałe sukcesy 
studentów i absolwentów osiągane na krajowych i międzynarodowych 
konkursach muzycznych. Należy podkreślić, że są wśród nich reprezen-
tanci wszystkich polskich uczelni prowadzących ten kierunek.

Pedagodzy kilku specjalności (instrumenty smyczkowe, instrumen-
ty dęte), to czołowi muzycy orkiestrowi z ogromnym doświadczeniem 
zawodowym, co w przypadku nauczania na tych instrumentach jest 
warunkiem nie do przecenienia; bowiem wielu tajników gry kameralnej 
i orkiestrowej nie można nabyć w grze solistycznej. Wartości te peda-
godzy przenoszą na grunt Akademii Muzycznej z całym imperatywem 
i dbałością, przygotowując młodych instrumentalistów do roli artysty 
muzyka kameralisty i muzyka orkiestrowego.

6. Analiza słabych stron kierunku:
Analizując kierunek instrumentalistyka trudno wymienić jego słabe 

strony, raczej należałoby wskazać na problemy, które mogą przeszkodzić 
w jeszcze lepszym przygotowaniu do życia artystycznego jego absolwen-
tów. Jedyną ewidentną słabą stroną kierunku to stan instrumentarium, 
jakim w zdecydowanej większości dysponują polskie uczelnie. 

Można rozważyć ewentualność (stosowaną w niektórych uczelniach) 
prowadzenia zespołów kameralnych z udziałem pianistów przez dwóch 
pedagogów reprezentujących różne specjalności instrumentalne (np. 
pianista - smyczkowiec, pianista - dęcista).

Programy nauczania nie obejmują obowiązku poznania w ramach 
studiów instrumentów wymiennych (fl et piccolo, fl et altowy, fl et ba-
sowy, rożek angielski, obój miłosny, klarnet piccolo, bas klarnet, kon-
tra-fagot, wszelkie odmiany trąbek itp.), a wiedza ta jest często warun-
kiem pozytywnego egzaminu konkursowego do orkiestry symfonicznej. 
Uzupełnienie kształcenia studentów o te instrumenty zwiększyło by 
ofertę artystyczną młodego instrumentalisty poszukującego miejsca 
pracy w tym zawodzie.
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W ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie polepszyły się warunki dydak-
tyczne w większości uczelni muzycznych, co w znacznym stopniu wpły-
nęło na korzystanie przez studentów z sal ćwiczeniowych. W kilku uczel-
niach problem nienajlepszych warunków lokalowych (brak klas do ćwi-
czenia, niewielki zasób i zły stan techniczny sal) pozostaje jednak nadal 
aktualny.

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
System kształcenia 3 + 2 pozwoli w znacznym stopniu poszerzyć ofer-

tę kształcenia poprzez wprowadzenie specjalizacji wynikających z zain-
teresowania studentów.
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Raport opracował: 
Prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki

Raport podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

MALARSTWO

2. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 15

3. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 12
w tym:
- uczelni publicznych: 10
 - uczelni niepublicznych: 2

3. Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach: 1229
w tym :
- w uczelniach publicznych: 1151
- w uczelniach niepublicznych: 78

4. Struktura wydanych ocen:

wyróżniająca                   Pozytywna warunkowa negatywna

Uczelnie publiczne 0 10 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 2 0 0

5. Analiza mocnych stron kierunku: 
Do mocnych stron kształcenia na kierunku „malarstwo” należy zali-

czyć: kadrę pedagogiczną składająca się z wybitnych artystów o ugrun-
towanej pozycji w kraju i za granicąoraz nowoczesne programy kształ-
cenia, zapewniające solidne umiejętności warsztatowo-wykonawcze, 
kreacyjność twórczą a także pełny rozwój świadomości twórczej i inte-
lektualnej. 
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O szerokim autorytecie pedagogów prowadzących zajęcia na kierun-
ku malarstwo świadczy ich aktywność artystyczna, a więc liczne udziały 
w najpoważniejszych przeglądach, wystawach i festiwalach sztuki, kra-
jowych i zagranicznych, a także nagrody i wyróżnienia tam zdobywane. 
Potwierdzeniem ich profesjonalnych możliwości są częste zaproszenia na 
różnego rodzaju wykłady, warsztaty i zajęcia nadchodzące z zagranicz-
nych uczelni, często uczelni o wysokiej renomie.

Ich doświadczenia twórcze i pedagogiczne przekładają się na stan 
i poziom młodszej kadry dydaktycznej. To logiczne, ponieważ najczęściej 
ci drudzy są uczniami i wychowankami tych starszych, doświadczonych 
nauczycieli.

Następnym elementem potwierdzającym wysoki poziom kształcenia, 
są wszelkiego rodzaju semestralne przeglądy, uczelniane wystawy orga-
nizowane na koniec roku, wystawy dyplomowe, czy wreszcie ogólnopol-
skie przeglądy twórczości studenckiej, a także efekty wizytacji akredyta-
cyjnych prowadzonych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. 

Podkreślić należy, że programy kształcenia w poszczególnych uczel-
niach, mimo braku standardów, wypracowane zostały według najlepszych 
wzorów realizowanych w wiodących polskich uczelniach – Akademiach 
Sztuk Pięknych. Oferują one studentom,a przyszłym absolwentom, umie-
jętności zawodowe, nie ograniczające się wyłącznie do malarstwa, które 
przyczyniają się do szerokiego kształcenia i umożliwiają w przyszłości 
swobodne znalezienie się w innych, pokrewnych obszarach działalności 
twórczej: w grafi ce artystycznej i projektowej, w projektowaniu malar-
stwa dla architektury, w projektowaniu przestrzeni publicznej, scenogra-
fi i, ceramice, sztuce video, tkaninie artystycznej.

Równie  istotnym  czynnikiem poszerzającym spektrum kształcenia 
jest nawiązywanie przez władze poszczególnych uczelni różnorakich 
form współpracy z instytucjami kulturalnymi, miejskimi i samorzą-
dowymi, co w sposób znaczący wpływa na ukonkretnienie programów 
nauczania (np. różnego rodzaju konkursy, realizacje malarskie, sceno-
grafi czne lub osadzone w przestrzeni miejskiej działania multimedial-
ne) jak i na zróżnicowanie i uatrakcyjnienie zadań kursowych.

              
6. Analiza słabszych stron kierunku:

Słabsze strony kierunku nie wynikają z programu kształcenia, 
poziomu studiów czy struktur organizacyjnych poszczególnych jednostek. 
To są problemy wynikające głównie z powszechnej bolączki dotykającej 
całe szkolnictwo wyższe, szczególnie jego część publiczną – z kondycji 
fi nansowej. Zagwarantowanie podstawowych, a jednocześnie godziwych 
warunków fi nansowych szkołom wyższym doprowadziłoby do sytuacji, 
w której stałyby się one wzorowymi i wzorcowymi instytucjami kształ-
cenia artystycznego. Mniej dotkliwymi stałyby się takie podstawowe pro-
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blemy, jak niewystarczające wyposażenie (np. dostęp do komputerów) czy 
niewystarczające fi nansowanie  bibliotek lub zbyt szczupłe powierzchnie 
dydaktyczne.

  
7. Wnioski i przewidywane tendencje:

Wniosek może być jeden - pozytywny i akceptujący. Obserwujemy 
obecnie wysoki poziom nauczania i jego dobre efekty. Przewidywać też 
można coraz bardziej zintegrowany system kształcenia pomiędzy po-
szczególnymi uczelniami, tak krajowymi, jak i międzynarodowymi. To 
ważne i cenne. Jednakże należałoby przy tym wszystkim dbać o zacho-
wanie własnej tożsamości, a co za tym idzie, o zachowanie wysokiego 
poziomu wyższego szkolnictwa plastycznego w Polsce.  
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Raport opracował: 
prof. dr hab. inż. Marek Dietrich

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku studiów
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 54
w tym:
- w uczelniach publicznych: 51
- w uczelniach niepublicznych: 3

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 39
w tym:
- w uczelniach publicznych: 39
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 38 031
w tym:
- na studiach stacjonarnych: 25 228

● w uczelniach publicznych: 25 228
● w uczelniach niepublicznych: 0 

- na studiach niestacjonarnych: 12 803
● w uczelniach publicznych: 12 803
● w uczelniach niepublicznych: 0

 
4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 36 3* 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

* powtórne oceny jakości kształcenia odbędą się w roku akademickim 2006/2007 oraz 
2007/2008.
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Mechanika i budowa maszyn to jedna z najstarszych dziedzin techniki. 
Już pierwsze uczelnie ukierunkowane na technikę lub obejmujące swym 
zainteresowaniem technikę prowadziły kształcenie w tej dziedzinie. 
Na początku było ono zwykle połączone z budownictwem i elektrotech-
niką, dopiero potem wydzielił się osobny kierunek studiów (używając 
współczesnej nomenklatury). Kształcenie ma tu więc bardzo długą tra-
dycję, co rzutuje na stan obecny. Jednostki prowadzące ten kierunek są 
stosunkowo silne, mają stabilną i bogatą kadrę, stabilny jest też proces 
kształcenia, natomiast nie najlepsze są warunki lokalowe.

Duży udział prac laboratoryjnych i projektowych konieczny do prawi-
dłowego wykształcenia absolwenta powoduje wysoki koszt kształcenia. 
Jest to jedna z przyczyn małego zainteresowania uczelni niepublicznych, 
w których kształci się na tym kierunku znikomą liczbę studentów. Pro-
blemem, zarówno dla szkół publicznych jak i niepublicznych, jest małe 
zainteresowanie absolwentów szkół średnich studiami na tym kierunku. 
Wynika to z rozpowszechnionego poglądu, że są to studia trudne i pra-
cochłonne. Liczby kandydatów na studia w ostatnich latach nieznacznie 
różnią się od liczby oferowanych miejsc. Sytuacja ta utrzymuje się, mimo 
że zapotrzebowanie na inżynierów mechaników jest aktualnie w Polsce 
ogromne, a absolwentów poszukują nawet renomowane fi rmy światowe. 
Jeżeli ta tendencja utrzyma się, to Polska będzie musiała importować 
fachowców w tej dziedzinie z zagranicy.

5. Analiza mocnych stron kierunku:
dobra i liczna kadra. W ocenianych uczelniach kierunek prowadzi od 8 • 
do 31 profesorów i doktorów habilitowanych (średnio 13). Perspekty-
wy rozwoju kadry są korzystne,
dobre a nawet bardzo dobre wskaźniki. W prawie wszystkich bada-• 
nych uczelniach, liczba studentów stacjonarnych przewyższa (zwykle 
wysoko) liczbę studentów niestacjonarnych - od 49%, w dwóch przy-
padkach, do 92%. Liczba studentów na jednego profesora i doktora 
habilitowanego waha się od 20 do 82 (w jednym tylko przypadku 
wynosi 100),
odpowiedni zakres i poziom prowadzonych prac naukowych, co znaj-• 
duje wyraz w uzyskiwanych kategoriach Rady Nauki. Często prace 
naukowe wiążą się z poważnymi zastosowaniami,
ogólnie sprawnie prowadzony proces dydaktyczny, uchybienia dotyczą • 
studiów zaocznych oraz prac dyplomowych,
w większości jednostek bardzo dobre wyposażenie laboratoryjne • 
i komputerowe, zarówno co do sprzętu jak i oprogramowania.
Około 30% badanych jednostek można uznać za bardzo dobre lub 

nawet wyróżniające się.
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6. Analiza słabych stron kierunku:
kilka kierunków (nawet 4) prowadzonych w tych samych jednostkach • 
dydaktycznych. Niektóre nowe kierunki wydzieliły się z mechaniki 
i budowy maszyn, 
poziom studiów zaocznych wyraźnie niższy od stacjonarnych. W kil-• 
ku przypadkach niespełnione są wymagania określone standardami 
nauczania. Zbyt duże liczby godzin (dziennie ponad 10) w programach 
zjazdów oraz prowadzenie zajęć w blokach ponad 3 godzinnych (często 
wynika to ze sposobu zatrudniania nauczycieli akademickich),
w kilku przypadkach niewłaściwie prowadzony proces dyplomowania • 
– tematyka prac dyplomowych nie zawsze związana jest z kierunkiem 
i prowadzonymi specjalnościami, brak udziału pracowników ze stop-
niem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym pro-
fesora w procesie dyplomowania,
ośrodki zamiejscowe, na szczęście nieliczne (3), znacznie słabsze od • 
uczelni macierzystych,
w wielu jednostkach prowadzących kierunek słabe, a nawet złe • 
warunki lokalowe – pomieszczenia ciasne, nie remontowane, budynki 
usytuowane w różnych częściach miasta, w dużej odległości od siebie.

7. Wnioski i prognozy:
Można spodziewać się, że proces wyodrębniania się nowych kierun-

ków z mechaniki i budowy maszyn będzie postępował. Chyba, że zmieni 
się tendencja i zamiast rozdrabniania kształcenia nastąpi skoncentrowa-
nie się na sprawach podstawowych i ogólnotechnicznych. Niektóre uczelnie 
prowadzą kierunek „mechanika i budowa maszyn” w kilku podstawo-
wych jednostkach. Warto zastanowić się nad inną organizacją kształcenia, 
na przykład w formie studiów międzywydziałowych. 

Konieczne jest wpłynięcie na atmosferę panującą wśród absolwentów 
szkół średnich. Zbyt mała liczba kandydatów na ten kierunek, a w związku 
z tym obniżenie poziomu kandydatów przyjmowanych na studia uniemoż-
liwia podniesienie poziomu kształcenia, a może go nawet obniżać. Zbyt 
mała liczba dobrze wykształconych absolwentów spowoduje konieczność 
importu fachowców, ze wszystkimi tego konsekwencjami, lub przenosze-
nie ośrodków badawczych i projektowych za granicę.
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Raport opracowali:  
Prof. dr hab. inż. Roman Nadolski
Prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Raport podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

METALURGIA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 5
w tym:
- w uczelniach publicznych: 5
- w uczelniach niepublicznych: 0

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 5 
w tym:
- w uczelniach publicznych: 5
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 4580
w tym:
- na studiach stacjonarnych: 3155
w uczelniach publicznych: 3155
w uczelniach niepublicznych: 0
- na studiach niestacjonarnych: 1425
w uczelniach publicznych: 1425
w uczelniach niepublicznych: 0

4. Struktura wydanych ocen:
Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 4 1* 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

* powtórna ocena jakości kształcenia odbyła się w roku akademickim 2004/2005 i w dniu 
7 kwietnia 2005 roku Prezydium PKA wydało ocenę pozytywną.
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5. Analiza mocnych stron kierunku:
wszystkie jednostki posiadają uprawnienia do nadawania stopni na-• 
ukowych doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie nauko-
wej metalurgia,
dwie jednostki spośród badanych jednostek otrzymały pierwszą kate-• 
gorię Rady Nauki, trzy – drugą,
wysoki poziom naukowy kadry posiadającej udokumentowane do-• 
świadczenie praktyczne,
odpowiednio wyposażone laboratoria,• 
dobra współpraca z przemysłem, mająca odbicie w realizacji badań • 
naukowych oraz tematyce prac dyplomowych,
uruchamianie nowych specjalności zgodnie z zapotrzebowaniem ryn-• 
ku pracy,
prawidłowy stosunek liczby nauczycieli akademickich wchodzących • 
w skład minimum kadrowego do liczby studentów,
właściwe proporcje liczby studentów stacjonarnych do niestacjonar-• 
nych,
dobrze wyposażone biblioteki.• 
   

6. Analiza słabych stron kierunku:
znaczne przeciążenie pracowników zajęciami dydaktycznymi, co może • 
negatywnie wpływać na jakość prowadzonych zajęć,
zbyt duża liczba prac dyplomowych przypadająca na prowadzących,• 
brak praktyk na studiach niestacjonarnych,• 
znaczne opóźnienia we wprowadzaniu systemu punktowego,• 
brak systemowych rozwiązań i procedur postępowania odnośnie pro-• 
wadzonych hospitacji zajęć, ankietyzacji wśród studentów oraz ocen 
okresowych.

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
 W związku ze zmniejszającą się liczbą studentów studiujących na 

kierunku metalurgia zaistniała potrzeba zmiany profi lu absolwenta z ty-
powo hutniczego na absolwenta bardziej uniwersalnego, który będzie 
przygotowany do pracy w nowoczesnych fi rmach współpracujących 
z przemysłem metalowym oraz w gałęziach z nim związanych. Wiąże się 
to z rozwojem naukowym kadry; opracowaniem nowych planów i pro-
gramów studiów, zmianą profi lu laboratoriów dydaktycznych i nauko-
wych. Wymaga to dużego wysiłku ze strony samodzielnych pracowni-
ków naukowych.

Celowe wydaje się ukierunkowanie procesu kształcenia na kierunku 
metalurgia na następującą problematykę:

reorganizacja zakładów hutniczych i odlewniczych oraz doskonalenie • 
procesów metalurgicznych w aspektach ekologicznych (ogranicze-
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nie emisji gazów cieplarnianych, efektywne wykorzystanie energii 
i oszczędność surowców),
rozwój energooszczędnych procesów i technologii wytwarzania w hut-• 
nictwie i odlewnictwie,
rozwój zintegrowanych linii produkcyjnych z uwzględnieniem stero-• 
wania przebiegiem procesów metalurgicznych i przetwórstwa hutni-
czego (kadziowa rafi nacja stali i stopów, odlewanie ciągłe i obróbka 
cieplno-mechaniczna),
rozwój i doskonalenie procesów elektro- i hydrometalurgicznych • 
w metalurgii ekstrakcyjnej stopów żelaza i metali nieżelaznych,
inżynierię jakości w procesach wytwarzania wyrobów hutniczych oraz • 
odlewniczych.
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Raport opracował: 
dr hab. Jacek Bielecki

Raportu podsumowujący ocenę jakości1. 
kształcenia na kierunku studiów

OCEANOGRAFIA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 1

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 1
w tym:
- w uczelniach publicznych: 1.
- w uczelniach niepublicznych: 0,

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 420
w tym:
- w uczelniach publicznych: 420,
- w uczelniach niepublicznych: 0,

4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 1 0 0 0

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0

5. Analiza mocnych stron kierunku:
Kadra 

Ze względu na fakt, iż studia na kierunku oceanografi a prowa-
dzone przez Instytut Oceanografi i Uniwersytetu Gdańskiego są 
jedynymi w Polsce, ocena kadry na kierunku będzie w rzeczywisto-
ści oceną kadry w Instytucie Oceanografi i Wydziału Biologii, Geografi i 
i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej skład spełnia określone prze-
pisami prawa wymagania do prowadzenia kierunku.



132

Działalność dydaktyczna i naukowa pracowników wyróżnia się w ska-
li europejskiej i światowej, dając przykład bardzo zróżnicowanej i poży-
tecznej wszechstronnie korzystnej działalności edukacyjnej na rzecz spo-
łeczności akademickiej, a także innych środowisk.

Instytut Oceanografi i dysponuje kadrą posiadającą znaczący dorobek 
naukowy i dydaktyczny. W jednostce zrealizowano w latach 1998-2002 21 
grantów indywidualnych Rady Nauki oraz 48 projektów badawczych na 
współpracę z zagranicą. Pracownicy Instytutu Oceanografi i opublikowali 
w latach 1998-2002 224 prace w tym większość – 170 – w czasopismach 
zagranicznych. 

W latach 1998-2002 znaczący był także udział pracowników Instytu-
tu Oceanografi i Uniwersytetu Gdańskiego w konferencjach naukowych: 
w konferencjach międzynarodowych prezentowano swe wyniki 184 razy, 
a w konferencjach krajowych 165 razy. Instytut organizował w latach 
1998-2002 7 konferencji krajowych i 1 międzynarodową. W kategoryza-
cji Rady Nauki (zespół PO4) Instytut uzyskał I kategorię i drugie miej-
sce w zakresie nauk o Ziemi. Proces dydaktyczny realizuje 7 profesorów 
tytularnych, 8 doktorów habilitowanych, 19 adiunktów, 6 asystentów, 
1 starszy wykładowca oraz 20 pracowników pomocniczych. W skład 
kadry na kierunku oceanografi i wchodzą głównie nauczyciele akademic-
cy o wykształceniu biologa, chemika czy geologa specjalizujących się 
z czasem w kierunku szeroko pojętej biologii morza i ochrony środowi-
ska morskiego. Liczba nauczycieli akademickich tworzących minimum 
kadrowe przekracza wymagane minimum. 

Podstawą zakwalifi kowania do minimum kadrowego była działalność 
naukowa nauczycieli, mierzona publikacjami oryginalnymi w zakresie 
biologii morza, oceanografi i bądź oceanologii. Również aktywność publi-
kacyjna stawała się elementem oceny pracowników prowadzących okre-
ślone zajęcia dydaktyczne. 

Baza kształcenia
Oceniana jednostka posiada własną dydaktyczną bazę lokalową, a tak-

że korzysta ze wspólnej bazy lokalowej macierzystej uczelni. Zarówno 
stan techniczny pomieszczeń (audytoriów, pracowni, sal ćwiczeniowych, 
laboratoriów, sal seminaryjnych itp.), jak i wyposażenie w aparaturę 
oraz środki audiowizualne zostały w większości wysoko ocenione przez 
członków komisji wizytującej jednostkę. Lokalowe i aparaturowe wypo-
sażenie Instytutu Oceanografi i jest jednak mocno zróżnicowane – pra-
cownie własne Instytutu Oceanografi i są niewielkie i niewystarczająco 
wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym dostęp do sieci internetowej. 
Tak, jak we wszystkich polskich uniwersytetach braki w fi nansowaniu 
działalności dydaktycznej są uzupełniane ze środków na działalność 
naukową. 



133

Na uwagę zasługuje niedawne oddanie do użytku nowocześnie wypo-
sażonego Laboratorium Toksycznych Sinic, a także stały rozwój Stacji 
Morskiej w Helu, wyposażonej w sale seminaryjne, laboratoria i w sys-
tem akwariów i basenów hodowlanych z obiegiem wody morskiej oraz 
w łódź motorową. Poszczególne Zakłady i Laboratoria Instytutu są, jak na 
polskie warunki, dobrze wyposażone w aparaturę optyczna, spektrofoto-
metry, wirówki, aparaturę do badań genetycznych, automatyczne sondy, 
sprzęt nurkowy, itp. 

Poważnym problemem Instytutu jest wysłużona jednostka pływająca 
- „Oceanograf 2” zbudowany został ponad 25 lat temu. Zespół PKA oce-
niający jakość kształcenia na kierunku oceanografi a uznał, że absolutnie 
konieczne jest sfi nansowanie w najbliższym czasie budowy nowej 
jednostki naukowo-szkoleniowej. 

Studenci kierunku oceanografi a mają pełny i nieograniczony dostęp 
do zbiorów Biblioteki Głównej Uczelni oraz Biblioteki Wydziałowej. 
W bibliotekach tych dostępne są w ciągłej prenumeracie znane czasopi-
sma krajowe i zagraniczne z zakresu szeroko pojętej oceanologii i oce-
anografi i oraz podręczniki do prowadzonych zajęć, ujęte w sylabusach 
jako literatura obowiązująca. W bibliotekach studenci mają dostęp do 
czasopism w pełnych wersjach elektronicznych.

Kształcenie
System edukacyjny kształcenia na kierunku oceanografi a jest oparty 

na systemie kredytowym ECTS. Obecnie nauczanie zwykle prowadzone 
jest w trybie studiów 3-letnich zawodowych, oraz w trybie jednolitych 
studiów magisterskich (tryb studiów w trakcie wygaszania). 

Studenci kierunku oceanografi a biorą udział w wymianie międzynaro-
dowej, początkowo w ramach europejskiego programu TEMPUS, obecnie 
w ramach europejskiego programu Erasmus-Socrates,  a także w ramach 
bezpośrednich programów współpracy indywidualnej. Instytut Oceano-
grafi i uczestniczy w fi nansowanych ze środków unijnych programach 
mającym na celu rozwój różnych form kształcenia, w tym również kształ-
cenia na odległość i ustawicznego w dziedzinie oceanografi i. 

Studenci mają zapewnioną możliwość kształcenia w ośrodkach 
naukowych państw basenu bałtyckiego realizujących podobną bądź 
uzupełniającą tematykę naukową. Dzięki licznym grantom UE, rów-
nież dydaktycznym, na Wydziale można spotkać młodzież akademicką 
z innych uczelni oraz wykładowców z kraju i zagranicy. Mogą także 
uczestniczyć w programie  MOST oraz kontynuować studia na kierun-
kach pokrewnych, takich jak rybołówstwo czy ochrona środowiska. 
Studenci studiów magisterskich w wielu przypadkach biorą udział 
w realizacji projektów badawczych, czego efektem są liczne oryginalne 
prace dyplomowe.
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Jakość kształcenia
W jednostce istnieje  system wewnętrznych procedur zapewnienia 

jakości kształcenia. Programy nauczania z poszczególnych przedmio-
tów, wraz z wykazem literatury i formą zaliczenia, podaje się do wia-
domości studentom na początku każdego semestru. Zaliczenia zajęć 
odbywają się w systemie semestralnym. Egzaminy  przeprowadzane są 
wyłącznie w formie pisemnej lub testowej. Zaliczenia zajęć z przedmiotu 
niekończącego się  egzaminem dokonuje prowadzący na podstawie oceny 
aktywności studenta na zajęciach oraz uzyskania pozytywnych ocen 
z prac oceniających poziom jego wiedzy (wyniki przeprowadzonych 
doświadczeń, sprawdziany dokonywane na bieżąco, kolokwium pisemne, 
ustne sprawdzanie wiadomości, sprawozdania). W przypadku uzyskania 
oceny niedostatecznej z zaliczenia przedmiotu lub egzaminu stosuje się 
procedury zgodne z obowiązującymi regulaminami studiów. 

Uczelnia i kierunek studiów stosują procedury zapewniające jakość 
kształcenia (anonimowe ankiety studentów, hospitacje zajęć), a wyniki 
ocen są brane pod uwagę przy okresowej ocenie nauczycieli akademic-
kich (stosowne formularze ankiet i protokoły hospitacji zajęć są wykona-
ne poprawnie).

6. Analiza słabych stron kierunku

Kosztochłonność 
Prawidłowe kształcenie na kierunku oceanografi a jest bardzo kosztow-

ne bowiem wymaga realizacji zajęć w formie zaawansowanych ekspery-
mentalnie ćwiczeń laboratoryjnych, a jego istotnym elementem są zajęcia 
terenowe i praktyki na posiadanym sprzęcie pływającym. Koniecznością 
jest zatem utrzymywanie Stacji Morskiej w Helu, gdzie studenci odbywa-
ją zajęcia praktyczne oraz realizują niektóre z prac magisterskich. 

Baza dydaktyczna, jej wyposażenie oraz możliwości badawcze tej 
placówki jest imponująca. Zapewnione jest uczestnictwo studentów 
w aktualnie prowadzonych we współpracy międzynarodowej badaniach 
naukowych. 

Do niedostatków bazy dydaktycznej należy zaliczyć zły stan technicz-
ny statku badawczego. Utrudnia to, czy wręcz  uniemożliwia odbycie obo-
wiązkowych i podstawowych dla przyszłego oceanografi a zajęć praktycz-
nych czy też prowadzenie badań naukowych w ramach prac magister-
skich. Doraźną poprawę sytuacji można osiągnąć stosunkowo niewielkim 
nakładem kosztów, ale w dłuższej perspektywie konieczne jest wyposa-
żenie bazy badawczej (w tym też dydaktycznej) w nowy, odpowiadający 
potrzebom statek badawczy.

Utrzymanie na wysokim poziomie zaopatrzenia bazy naukowej przy-
czynia się do zwiększenia wydatków Wydziału. Z tego tez powodu kształ-
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cenie na studiach oceanografi cznych przybrało elitarny charakter,  mimo 
posiadania stosunkowo dobrej infrastruktury oraz licznej i świetnie wy-
kształconej kadry.

Odnawianie zasobów bazy
Tendencją negatywną w procesie kształcenia na kierunku oceanogra-

fi a jest także proces, który można nazwać bardzo szybkim „starzeniem 
się” bazy. Dobrze kształcony student oceanografi i musi poznawać nowe 
rozwiązania techniczne i znać najnowszą aparaturę pomiarową. Niestety, 
niskie nakłady fi nansowe nie pozwalają często władzom uczelni na za-
kup nowego, czy wymianę sprzętu przestarzałego, którego utrzymanie 
jest dużym obciążeniem dla budżetu. Prawidłowe funkcjonowanie stacji 
morskiej i jej prace naukowe w dużym stopniu wpływają na jakość kształ-
cenia na kierunku. Trudna sytuacja fi nansowa jednostki na pewno nie 
sprzyja podnoszeniu poziomu nauczania na eksperymentalnym kierunku, 
do jakich należy także oceanografi a.

Kształcenie elitarne
Ze względu na wysoką kosztochłonność kierunku oraz konieczność 

posiadania bazy naukowej w postaci stacji morskiej nauczanie na oceano-
grafi i, a zwłaszcza na studiach magisterskich, przybiera elitarny charak-
ter. Kształcenie prowadzone jest już w ramach studiów dwustopniowych, 
tj. studiów wyższych zawodowych zakończonych egzaminem licencjac-
kim oraz dwuletnich studiów magisterskich zakończonych egzaminem 
magisterskim. Instytut prowadzi studia stacjonarne oraz niestacjonarne. 

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian.
Kierunek oceanografi a prowadzony na Uniwersytecie Gdańskim 

usytuowany jest w obrębie Wydziału Biologii, Geografi i i Oceanologii, 
mającego bardzo dobrze wykwalifi kowaną kadrę prowadzącą badania 
naukowe na wysokim poziomie, odpowiadającym najczęściej pierwszej 
kategorii wg parametrycznych standardów Rady Naukowej. W struktu-
rze Wydziału Instytut Oceanografi i stanowi podstawowe miejsce kształ-
cenia oceanografów. 

Elementem wpływającym na wysoką jakość kształcenia na kierunku 
oceanografi a w kraju jest stosunkowo mała, nie przekraczająca 20, liczba 
studentów przypadająca na jednego pracownika ze stopniem naukowym 
doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora. 

Zreorganizowane obecnie studia na kierunku oceanografi a wg dwu-
stopniowego modelu 3 + 2 są zgodne z duchem deklaracji bolońskiej. 
Realizacja standardów nauczania jest zgodna z istniejącymi i obowiązujący-
mi standardami dla kierunku. Przewidując wprowadzenie nowych standar-
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dów nauczania autorzy programu kształcenia uwzględnili przede wszyst-
kim realizacje odpowiednich treści nauczania. Zaplecze dydaktyczne, zaso-
by biblioteczne, osiągnięcia naukowe  Instytutu prowadzącego wizytowany 
kierunek zostały wysoko ocenione.

Podsumowując należy uznać, iż poziom nauczania na ocenionym kierun-
ku oceanografi a jest bardzo wysoki, czego najlepszym dowodem jest przy-
znanie przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceny wyróż-
niającej. Duży wpływ na podjęcie decyzji o ocenie wyróżniającej miał miej-
sce fakt wielkiego zaangażowania Wydziału w tworzenie bardzo wysokiej 
jakości kształcenie mimo trudności fi nansowych oraz często, szczególnie na 
początku drogi,  trudności lokalowych.

Analiza wynikająca z przeprowadzonej wizytacji, jak również ogólna 
wiedza o oceanografi i pozwalają na przedstawienie kilku bardziej gene-
ralnych wniosków o charakterze przyszłościowym:

kształcenie na oceanografi i jest bardzo kosztochłonne, ale ten kieru-• 
nek studiów należy na pewno do tych, które, podobnie jak ma to miej-
sce na całym świecie obecnie rozwijają się bardzo intensywnie. Ma to 
miejsce także w Europie, szczególnie w krajach należących do basenu 
Morza Bałtyckiego. Chociażby z tego powodu konieczne jest utrzy-
mywanie w kraju studiów na tym kierunku.  Świadomość społeczna 
w tym względzie w Europie jest związana z dużymi nakładami fi nan-
sowymi UE na prace naukowe związane z ochroną naturalnego śro-
dowiska morskiego. Stąd przejściowe problemy z kosztochłonnością 
studiów oceanografi cznych mogą już w niedalekiej przyszłości być 
znacznie mniejsze. Doskonałym tego przykładem jest właśnie Insty-
tut Oceanografi i Uniwersytetu, który współpracuje naukowo z liczny-
mi placówkami zagranicznymi także badającymi środowisko morskie. 
Dużym osiągnięciem Instytutu było uzyskanie Centrum Doskonało-
ści BALTDER w ramach V Programu Ramowego UE. Analiza losów 
absolwentów kierunku oceanografi a pozwala na stwierdzenie, że pol-
ska przestrzeń akademicka nie została jeszcze nasycona kierunkiem 
studiów oceanografi a. Wybór ścieżek kształcenia (możliwość wyboru 
profi lu magisterskiego w czterech ścieżkach programowych: biologii 
morza, fi zyki morza, chemii morza i geologii morza) przez studentów 
jest jak najbardziej właściwy. Absolwenci tego kierunku nie mają kło-
potu zer znalezieniem pracy w kraju, a na pewno są poszukiwanymi 
specjalistami na rynku europejskim i światowym.
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Raport podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

OCHRONA ŚRODOWISKA
w latach 2002–2007

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek ochrona 
środowiska

Kierunek ochrona środowiska prowadzi w Polsce ok. 50 uczelni, w ok. 
55-60 jednostkach organizacyjnych.

2. Liczba ocenionych jednostek organizacyjnych
Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła 53 jednostki organizacyj-

ne prowadzące kierunek ochrona środowiska w 46 uczelniach. Absol-
wenci 25 jednostek uzyskują dyplom licencjata lub magistra, natomiast 
28 jednostek dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. Szczegółowe dane 
przedstawia poniższe zestawienie:

Lpl Grupa uczelni Liczba 
uczelni Liczba ocenionych jednostek organizacyjnych

ogółem profi l 
uniwersytecki

profi l 
inżynierski

1 Państwowe wyższe 
szkoły zawodowe 2 2 1 1

2 Politechniki 10 12 1 11

3 Uczelnie Pedagogiczne 2 2 2

4 Uczelnie Rolnicze 7 8 8

5 Uniwersytety 16 20 18 2

6 Uczelnie niepubliczne 9 9 3 6

Razem 46 53 25 28

Raport podsumowujący wyniki akredytacji PKA, przeprowadzonej 
w latach 2002 – 2007 składa się z dwóch części, które zawierają informa-
cje dotyczące:
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Cz. I – akredytacji jednostek nadających dyplom licencjata lub magi-
stra,

Cz. II – akredytacji jednostek nadających dyplom inżyniera lub magi-
stra inżyniera.
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Raport przygotowali:  
prof. dr hab. Jacek Bielecki 
prof. dr hab. Elżbieta Lonc

Cz. I. Raport podsumowujący 
ocenę jakości kształcenia na kierunku studiów 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
(studia licencjackie i magisterskie)

1. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 25
w tym:
- w uczelniach publicznych: 22
            - w uczelniach niepublicznych: 3 

2. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 6670
            w tym:
            - w uczelniach publicznych: 6550
            - w uczelniach niepublicznych: 120

3. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 13 9 0

Uczelnie niepubliczne 0 1 1 1

Załączoną ocenę kierunku wykonano na podstawie raportów ze-
społów oceniających PKA z wizytacji jednostek przeprowadzonych 
w latach 2002-2007. Raporty dotyczyły  Uniwersytetów: w Białym-
stoku (UB), Jagiellońskiego w Krakowie (UJ),  KUL i UMCS w Lu-
blinie, Łódzkiego (UŁ),  UAM w Poznaniu, Śląskiego w Katowicach 
(UŚ), Warszawskiego (UW), Wrocławskiego (UWr), Zielonogórskie-
go (UZ), Opolskiego (UO), UMK w Toruniu, UKSW w Warszawie, 
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Szczecińskiego (US), Gdańskiego (UG), Akademii Pedagogicznych: 
w Częstochowie i w Słupsku, Politechniki Warszawskiej (PW), PWSZ 
w Tarnowie oraz trzech szkół wyższych niepaństwowych: WSE w Sosnow-
cu, WSH w Pułtusku oraz WSSZ w Kamieniu Małym.

4. Analiza mocnych stron kierunku:
Mocną stroną kierunku „ochrona środowiska” jest różnorodność 

wyrażająca się w programach studiów doborem przedmiotów i treści 
nauczania, a także w  naukowym i zawodowym  zróżnicowaniu  kadry 
nauczającej, zaplecza naukowo-dydaktycznego, w motywacjach stu-
dentów podejmujących studia. Zróżnicowanie wynika z profi lu uczelni, 
w których uruchomiono kierunek, a  w ramach uczelni ze specyfi ki 
wydziałów (instytutów)  prowadzących studia. Absolwenci, wywodzący 
się z uniwersytetów, politechnik, akademii rolniczych i szkół zawodo-
wych różnią się więc zasobem wiedzy i umiejętności, a także nastawie-
niem do problemu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Z punktu 
widzenia społecznego i rynku pracy taka różnorodność kompetencji, 
będąca wypadkową wiedzy, umiejętności i postaw, jest pożądana. 

Uniwersytecka koncepcja studiów pod nazwą „ochrona środowiska”, 
zakłada interdyscyplinarność programu na pograniczu nauk przyrodni-
czych, ścisłych, humanistycznych i społecznych, z przewagą tych pierw-
szych. Ten model,  ma więc mocne korzenie w naukach biologiczno-che-
micznych, geologiczno-geografi cznych, a także fi lozofi cznych (UKSW 
w Warszawie). Interdyscyplinarność fachowej, kompetentnej i licznej  
kadry przyrodniczej (głównie chemików, biologów, ekologów, geologów) 
zakorzenionej w silnych naukowo jednostkach badawczych z bardzo do-
brym zapleczem aparaturowym, bibliotecznym sprzyja kształceniu na 
ochronie środowiska. Wszystkie prowadzone wcześniej badania służące 
poznawaniu rzeczywistości materialnej stają  się podstawą w ochronie 
środowiska, w jego eksploatacji i przekształcaniu. 

Mocną stroną uniwersyteckiego kształcenia są zintegrowane zajęcia 
terenowe prowadzone przez zespoły przyrodników, specjalistów z po-
szczególnych dyscyplin, jak też uczelniane  terenowe stacje ekologicz-
ne. Korzystanie ze specjalistycznych laboratoriów umożliwia kształcenie 
w zakresie metodyki badań środowiskowych, prowadzenie rzetelnych 
analiz wody, gleby i powietrza.

Uniwersyteckie przyrodnicze kształcenie daje wiedzę i kreuje umie-
jętności  specjalistów o profi lu odmiennym niż kształcenie dla praktyki 
absolwentów uczelni technicznych i rolniczych. W odróżnieniu od profi -
lu  zawodowo-inżynierskiego  holistyczne kształcenie na uniwersyteckiej 
ochronie środowiska, powstałej z wielu odległych dziedzin i dyscyplin 
naukowych, daje możliwość łączenia nauk przyrodniczych ze ścisłymi, 
humanistyką, prawem, ekonomią i socjologią. Pozwala to na kształcenie 
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tzw. inteligencji prośrodowiskowej zdolnej do rozumienia specjalistów 
z różnych dziedzin i tym samym współpracy. Uniwersalistyczne kształ-
cenie typu uniwersyteckiego jest zgodne z oczekiwaniami społecznymi, 
o czym świadczy popularność kierunku i liczba kandydatów na studia, 
czasami kilkakrotnie przekraczająca limit przyjęć. 

Pozytywnym zjawiskiem jest też często międzywydziałowy charakter 
studiów wymuszający stopniowo integrację kadry z różnych jednostek 
organizacyjnych w obrębie uczelni (rady programowe), a także między 
uniwersytetami. Dowodem integracji środowiskowej jest systematyczna 
(od 1992 r.) organizacja i publikacja materiałów z corocznych konferen-
cji metodycznych pt. „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach 
przyrodniczych”. 

W organizacji studiów odrębne standardy nauczania dla trzyletnich 
studiów zawodowych i magisterskich, pozwoliły na wdrożenie, z nielicz-
nymi wyjątkami, dwustopniowego systemu kształcenia, a także  rozwój 
studiów  III stopnia, np. studia doktoranckie z ochrony środowiska w Uni-
wersytecie Wrocławskim oraz w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 
Dobrze opracowane są zasady i tryb rekrutacji, poprawna jest dokumen-
tacja toku studiów i wewnętrzne procedury oceny jakości kadry dydak-
tycznej i naukowej, które prowadzone są w sposób analogiczny jak na 
kierunkach podstawowych. 

Ważne i pożądane jest też: 
Udostępnienie dla potrzeb dydaktycznych kierunku specjalistycznych • 
pracowni i laboratoriów innych dyscyplinarnych kierunków, a także 
ekologicznych stacji terenowych, w których prowadzone są komplek-
sowe ćwiczenia i badania środowiskowe;
Udział profesorskiej kadry w kształceniu; eksperymentalne i tereno-• 
we prace dyplomowe oraz prace magisterskie prowadzone są zwykle 
pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych; korzystny, 
niższy od standardów, jest stosunek liczby studentów do samodziel-
nych pracowników;
Możliwość zdobywania w trakcie studiów uprawnień pedagogicz-• 
nych;
Udział studentów ochrony środowiska w międzynarodowym progra-• 
mie studiów środowiskowych  Baltic University (UG, UŁ, UMCS); 
Obowiązkowe praktyki zawodowe umożliwiające m.in. rozpoznanie • 
przyszłych miejsc pracy i podejmowanie praktycznych badań środo-
wiskowych jako tematów prac dyplomowych.

5. Analiza słabych stron kierunku:
Interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku ochrona śro-

dowiska należy do mocnych stron kierunku, ale zachowanie tego 
charakteru studiów zwykle przysparza uczelni problemów związa-
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nych z dużą kosztochłonnością studiów oraz trudnościami organi-
zacyjnymi. Studia na kierunku ochrona środowiska we wszystkich 
ocenianych Uniwersytetach organizowane są przez  wydziały przy-
rodnicze, takie jak Wydział Biologii ( UW), Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi (UMK), Wydział Nauk Przyrodniczych (UWr), Wydział Mate-
matyczno-Przyrodniczy (AKJD, KUL) czy Wydział Chemii (UJ). W kil-
ku przypadkach kierunek  prowadzony jest przez połączone siły kil-
ku jednostek uczelnianych, jak np. Wydziały Biologii, Chemii, Fizyki, 
Nauk Geografi cznych i Geologicznych (UG), a także Wydziały Biologii 
i Ochrony Środowiska, Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Nauk o Ziemi 
(UŚ). Z innych jednostek prowadzących kierunek to: Wydziały Przy-
rodniczo – Techniczne (UO i US) oraz Przyrodniczo - Chemiczny (UB).  
W wymienionych uczelniach  kierunek ochrona środowiska został wyod-
rębniony najczęściej z tradycyjnego kierunku biologia ze specjalizacją 
ochrona przyrody i ze względu na interdyscyplinarny charakter oraz 
standardy nauczania uzupełniony niezbędnymi przedmiotami czy tre-
ściami nauczania dotyczącymi nieożywionych elementów środowiska. 
W ten sposób mocną stroną kierunku prowadzonego przez uniwersyte-
ty stały się podstawy biologiczne w zakresie ochrony przyrody, postaw 
mikrobiologii, biochemii, biofi zyki i szeroko pojętej ochrony środowiska 
ożywionego, a więc tych elementów i działów w ochronie środowiska, 
które stanowią o zrozumieniu teoretycznych podstaw biologii w ochro-
nie. Biologiczne i mikrobiologiczne elementy dotyczące środowiska 
sprawiają wiele trudności uczelniom prowadzącym na kierunku studia 
inżynierskie. Aby wyrównać braki, uczelnie musiały uzupełniać kadrę 
o specjalistów z zakresów często całkiem odmiennych od profi lu pro-
wadzonych badań naukowych.  W większości uczelnie to uczyniły z po-
wodzeniem, aczkolwiek jest niewątpliwym fakt, iż mimo wielu starań 
kierunek prowadzony w uniwersytetach, przeważnie jako studia licen-
cjackie i magisterskie, zachował bardziej biologiczny charakter doty-
czący ochrony przyrody w odróżnieniu od politechnik i akademii rolni-
czych, gdzie reprezentowany jest bardziej inżynierski i ogólny charakter 
prowadzonych studiów w zakresie ochrony środowiska. Te dwa nieco 
różne aspekty ochrony środowiska są widoczne przede wszystkim w skła-
dzie kadry nauczającej, a także w programach  realizowanych praktyk 
zawodowych.  Biologiczny charakter studiów na kierunku ochrona śro-
dowiska w wizytowanych uczelniach ma swoje odzwierciedlenie także 
w tematyce prac licencjackich i magisterskich, które w większości uni-
wersytetów związane były ze specjalnością ochrona przyrody.  Opieku-
nowie wszystkich kierunków, gdzie problem taki zaistniał, podjęły dzia-
łania mające na celu udoskonalenie kierunku tak, aby podczas kolejnych 
ocen kierunek ochrona środowiska miał zgodnie z sylwetką absolwenta 
charakter bardziej środowiskowy.
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Do słabszych stron kierunku, dość łatwych do naprawy przez uczelnie 
należały:

Nie zawsze udokumentowane uchwałami rady wydziału i senatu • 
powołanie studiów II stopnia, stąd ich niejasny status w obrębie ist-
niejących jednostek (wydziałów, instytutów) prowadzonych już inne 
kierunki.
Brak, z wyjątkiem UW i UWr, odrębnych jednostek zarządzających • 
interdyscyplinarnym kierunkiem. W większości słaba integracja 
dydaktyki z badaniami naukowymi kadry, zwłaszcza z zakresu  przed-
miotów kierunkowych. 
W szkołach zawodowych z reguły oraz w nielicznych przypadkach • 
w uniwersytetach, skład minimum kadrowego był niekompletny pod 
względem liczbowym i merytorycznym. Z kilkunastu dyscyplin skła-
dających się  na ochronę środowiska zwykle zdecydowana była prze-
waga reprezentantów tylko jednej lub dwóch dyscyplin nauk przyrod-
niczych, zwykle biologii lub chemii albo geografi i; w uniwersyteckiej 
kadrze minimum występował brak zwykle przedstawicieli nauk tech-
nicznych, prawnych, humanistycznych i społecznych, a także przed-
stawicieli pozauczelnianych instytucji związanych z ochroną środowi-
ska.
Niewielki udział członków minimum kadrowego w prowadzeniu zajęć • 
na kierunku ochrona środowiska. Brak kontaktu uczelni z pozauczel-
nianymi „praktykami” w kształceniu studentów, nawet w sytuacji, gdy  
wchodzą w skład rady programowej kierunku (ok. Uwr).
Program, ujęty w planach studiów, często nie gwarantuje realizacji • 
sylwetki absolwenta, ponieważ odstępstwa od standardów dotyczą od 
jednego do nawet kilku przedmiotów kierunkowych, najczęściej tech-
nologii w ochronie środowiska, toksykologii, oceny oddziaływania na 
środowisko i monitoringu środowiska; 
Niektóre szkoły (głównie ze względu na obniżenie kosztochłonności) • 
wyłączają z programu ćwiczenia terenowe, a wykłady zaczynają prze-
ważać w programach nad ćwiczeniami laboratoryjnymi, co powoduje 
duży niedobór godzin zajęć eksperymentalnych. 
Niewłaściwy dobór, wąskie nazewnictwo specjalności, często korespon-• 
dujące z nazwami innych kierunków studiów powoduje, iż tematyka 
dyscyplinarnych prac dyplomowych jest zbyt specjalistyczna. Tematy 
prac odzwierciedlają zwykle tylko jedną z dyscyplin współtworzących 
ochronę środowiska, najczęściej są to prace wykonywane w zakresie 
biologii lub chemii środowiskowej.

6. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Kierunek studiów „ochrona środowiska” ma dopiero kilkunastolet-

nią tradycję i jest na etapie budowy własnej odrębności organizacyjnej,  
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programowej i kadrowej. Studia te zostały utworzone w uniwersytetach, 
głównie w ramach istniejących wydziałów przyrodniczych, przy zaanga-
żowaniu kadry pochodzącej pierwotnie z innych kierunków. Spowodowało 
to, oprócz niewątpliwych korzyści, jak ok. możliwość korzystania z zaple-
cza bibliotecznego, dydaktycznego i laboratoryjnego specjalności innych 
kierunków, także negatywne zjawiska. W programach studiów doszło do 
zbytniej rozbudowy przedmiotów (podstawowych na ochronie środowi-
ska) pierwotnie prowadzonych na kierunkach biologia, chemia, czy geo-
grafi a. Realizowany program w takich przypadkach ukierunkowany jest 
ok. na biologię środowiskową, chemię środowiska, kształtowanie środo-
wiska,  czy rolnictwo ekologiczne (w przypadku wydziałów rolniczych), 
inżynierię środowiska (w uczelniach technicznych). Dowodem są także  
tematy prac dyplomowych studentów ochrony środowiska  nie różnią-
ce się zwykle od  tematów  kierunków dyscyplinarnych, ok. biologii czy 
chemii. W opiniach studentów jest to często biologia bis czy chemia bis. 

W pierwszej kolejności wydaje się, że istnieje pilna potrzeba zdefi nio-
wania kryteriów interdyscyplinarnego charakteru studiów pod nazwą 
„ochrona środowiska”, pod kątem odpowiedzi na pytanie czy mają to być 
studia wydziałowe czy międzywydziałowe z własną odrębną jednostką 
zarządzającą tylko dydaktyką, jak to ma miejsce w UW (Międzywydzia-
łowe Studia Ochrony Środowiska) i w  Uwr (Wydziałowe Studium Ochro-
ny Środowiska), czy też jednostkami naukowo-badawczymi z odrębnymi 
funduszami na badania naukowe w zakresie ochrony środowiska. 

Dalszy rozwój kształcenia  na kierunku  ochrona środowiska, zwłasz-
cza na II i III stopniu studiów, zależeć będzie bowiem przede wszystkim 
od ich umiejscowienia w strukturze organizacyjnej uczelni oraz od stop-
nia integracji dydaktyki z badaniami naukowymi. Czynnikiem niewąt-
pliwie ograniczającym rozwój kadry dla kierunku ochrona środowiska 
jest brak w wykazie dziedzin i dyscyplin odrębnej dyscypliny naukowej, 
w której można by zdobywać stopnie i tytuły naukowe. Absolwenci III 
stopnia studiów  z ochrony środowiska mogą uzyskiwać stopień doktora 
tylko w dyscyplinach podstawowych, a nie kierunkowych przedmiotów. 
Brak kadry identyfi kującej się z kierunkiem ochrona środowiska ogra-
nicza międzynarodową współpracę w zakresie nauk środowiskowych. 
Te z kolei charakteryzują się odrębnym przedmiotem badań, którym są 
problemy środowiskowe oraz odrębną od nauk podstawowych  metodolo-
gią  badań naukowych. 
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Raport przygotował: 
Prof. dr hab. inż. Jan Żelazo

Cz. II. Raport podsumowujący ocenę kształcenia 
na kierunku studiów 

OCHRONA ŚRODOWISKA – profi l inżynierski

1. Liczba ocenionych jednostek organizacyjnych.
Oceniono  28 jednostek organizacyjnych, nadających absolwentom 

stopień zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera ochrony środowiska: 
w 9 politechnikach (11 jednostek organizacyjnych), w 7 uczelniach rol-
niczych (8 jednostek organizacyjnych), w 1 uniwersytecie (2 jednostki 
organizacyjne), w 6 uczelniach niepublicznych i w jednej 188aństwowej 
wyższej szkole zawodowej.

Załączoną ocenę kierunku wykonano na podstawie raportów ze-
społów oceniających PKA z wizytacji jednostek przeprowadzonych 
w latach 2002-2007. Raporty dotyczyły  Politechnik: Akademii 
Górniczo – Hutniczej, Białostockiej, Częstochowskiej, Gdańskiej, 
Łódzkiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Wrocławskiej, Uczelni 
Rolniczych w: Krakowie (procedura akredytacyjna w toku), Poznaniu, 
Lublinie,  Szczecinie, Wrocławiu, w Bydgoszczy, SGGW, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sześciu uczelni niepublicznych: 
Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Wszech-
nicy Mazurskiej w Olecku, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wło-
cławku, Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach oraz 
PWSZ w Elblągu.

2. Liczba studentów kształcących się w ocenianych  jednostkach. 
W ocenianych jednostkach, według stanu na dzień wizytacji PKA, stu-

diowało 19 684 studentów, z czego 14 442 osób (ok. 73%) w uczelniach 
publicznych i 5 242 osoby w uczeniach niepublicznych. Szczegółowe 
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zestawienie liczby studentów  z podziałem na różne typy uczelni oraz for-
my studiów zawiera poniższa tabela:

Lp Grupa uczelni

Liczba studiujących

ogółem stacjo-
narnie

niestacjo-
narnie

Udział  w ogólnej liczbie 
studentów  [%]

stacjonarnie niestacjonarnie

1 Politechniki 5661 4863 798 86 14

2 Rolnicze 5899 3630 2269 62 38

3 Uniwersytet 
WM 2709 1401 1308 52 48

4 Zawodowe 
publiczne 173 173 - 100 -

5 Zawodowe 
niepubliczne 5242 617 4625 12 88

RAZEM 19 684 10 684 9000 54.3 45.7

Z przedstawionych danych wynika, że:
ok. 72% studiuje w uczeniach akademickich a tylko 28%% w wyższych • 
szkołach zawodowych,
niewiele więcej niż połowa studentów (ok. 54.3%) studiuje stacjonar-• 
nie, 
występuje wyraźne zróżnicowanie relacji studentów studiujących sta-• 
cjonarnie i niestacjonarnie w zależności od typu uczelni; największy 
odsetek studentów stacjonarnych występuje w politechnikach (ok. 
86%) natomiast najmniejszy w uczelniach niepublicznych (ok. 12%).

3. Struktura wydanych ocen.
Spośród 28 jednostek organizacyjnych poddanych ocenie PKA, ocenio-

no 27 (1 jednostka jest  w trakcie procesu oceny), w tym 2 jednostki nega-
tywnie natomiast 25 pozytywnie lub warunkowo. Szczegółową strukturę 
ocen przedstawiono w poniższym zestawieniu: 
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Lp Grupa uczelni

Liczba jednostek objętych akredytacją

ogółem w toku

w tym ocena:

pozytywna
(w I terminie )

pozytywna po 
wypełnieniu 

warunku

nega-
tywna

Jednolite 
magist.

Zawo-
dowe

Jednolite 
magist.

Zawo-
dowe

1 Politechniki 11 3 2 5 5 1

2 Rolnicze 8 1 5 1 2 5

3 Uniwersytety 2 2 2

4 Zawodowe 
(publiczne) 1 1

5 Niepubliczne 7 2 2 4 1

RAZEM 28 3 8 5 11 17 2

Dotychczas oceniane były jednolite studia magisterskie oraz studia za-
wodowe (studia I stopnia). Przedstawione dane wskazują, że:

wyraźnie więcej pozytywnych ocen uzyskały studia jednolite magi-• 
sterskie (8 pozytywnych na 19 ocenianych); studia I stopnia pozytyw-
nie oceniono w 5 jednostkach na 22 ocenianych,
główną przyczyną warunkowych ocen były uchybienia w programie • 
studiów (niedostateczna liczba godzin) oraz braki kadrowe,
w powtórnej ocenie – po wyeliminowaniu uchybień (spełnieniu warun-• 
ku) wszystkie jednostki uzyskały oceny pozytywne.

4. Analiza mocnych stron kierunku:
Kształcenie na kierunku ochrona środowiska prowadzą uczelnie: • 
techniczne, rolnicze, uniwersyteckie, pedagogiczne oraz uczelnie 
niepubliczne. Stwarza to możliwość kształtowania zróżnicowanych 
sylwetek absolwentów. Dzięki temu możliwe jest pełniejsze zaspoko-
jenie potrzeb rynku pracy oraz podejmowanie i rozwiązywanie zróż-
nicowanych problemów – ogólnych (np. ochrony przyrody, wdrażania 
rozwoju zrównoważonego) i o charakterze inżynierskim (np. technolo-
gie ochrony środowiska, rekultywacja i odnowa środowiska),
Kształcenie na kierunku ochrona środowiska  prowadzone jest • 
w różnych formach organizacyjnych: przez samodzielne jednostki 
organizacyjne powołane do prowadzenia tego kierunku (np. wydziały 
lub jednostki międzywydziałowe) lub jako kolejny kierunek w jednost-
ce organizacyjnej już funkcjonującej. Taka różnorodność organizacyj-
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na jest cenna, gdyż umożliwia kreowanie modelu kształcenia zgodnie 
ze specyfi ką i możliwościami uczelni, optymalnym wykorzystaniu bazy 
laboratoryjnej, pracowni naukowych a także osiągnięć naukowych 
z zakresu kierunku studiów, 
Programy nauczania, zarówno w poszczególnych grupach uczelni • 
jak i w ramach uczelni tego samego typu, są znacząco zróżnicowane, 
co szczególnie jest widoczne w programach jednolitych studiów magi-
sterskich. Jest to duży atut kształcenia, gdyż stwarza szansę podejmo-
wania studiów wymiennych i   zdobycia szerszej wiedzy kierunkowej, 
specjalnościowej lub specjalizacyjnej, zgodnie z zainteresowaniami. 
Taka forma wymiany dydaktycznej występuje już na wielu uczelniach. 
Nauczyciele tworzący w poszczególnych jednostkach tzw. minima • 
kadrowe kierunku, posiadają  zazwyczaj znaczący dorobek naukowy 
i na ogół związany z problematyką ochrony środowiska. Często są to 
specjaliści dla których problemy przyrody, ekologii i ochrony środowi-
ska są pasją zawodową. Wystarczająca również jest liczebność kadry. 
Większość uczelni prowadzących kierunek ochrona środowiska, • 
w tym wszystkie uczelnie publiczne, dysponuje dobrymi i zróżnico-
wanymi laboratoriami i pracowniami, niezbędnymi do prowadzenie 
zajęć laboratoryjnych a także pracowniami naukowymi zapewniają-
cymi możliwość prowadzenia badań naukowych i badań dla realizacji 
prac dyplomowych. Praktycznie we wszystkich przypadkach baza ta 
tworzona była przez doposażenie placówek istniejących (w aparatu-
rę i sprzęt używany w analityce z zakresu ochrony środowiska) i jest 
wykorzystywana również przez studentów innych kierunków. Dzięki 
temu zwiększa się szansa na systematyczne unowocześnianie bazy 
laboratoryjnej. 
Oceniane jednostki posiadają dobrą bazę komputerową. Pracownie są • 
dobrze zorganizowane, posiadają dostęp do internetu, dobrej jakości 
sprzęt i właściwe oprogramowanie, pozwalające prowadzić edukację 
nie tylko z podstaw informatyki lecz także korzystać z zaawansowa-
nych technologii, np. systemów informacji przestrzennej.
Z rozmów przeprowadzonych ze studentami  podczas wizytacji • 
wynika, że zdecydowana większość wybrała kierunek studiów z uwagi 
na zainteresowania tematyką przyrodniczą lub ochroną środowiska. 
Większość deklaruje zadowolenie ze studiów, stwierdzając, że program 
spełnia ich oczekiwania. Ma to odzwierciedlenie w dobrych wynikach 
studentów, dużej aktywności w ruchu naukowym i w dużym odsetku 
dobrych i bardzo dobrych prac dyplomowych (magisterskich), z któ-
rych zdecydowana większość ma charakter eksperymentalny (oparte 
o własne badania). Znaczna część prac jest publikowana.  
W wielu uczelniach przedstawiono informację o sukcesach studen-• 
tów podczas studiów w uczelniach za granicą. Część absolwentów 
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kontynuowała studia lub podjęła pracę poza granicami kraju (Szwe-
cja, Holandia, USA, Francja) z pozytywnymi opiniami i sukcesami 
zawodowymi. Można to odczytywać jako dobre przygotowanie zawo-
dowe absolwentów kierunku ochrona środowiska.
Procedury administracyjne, dokumentowanie studiów, obsługa stu-• 
dentów prowadzone są poprawnie. Powszechnie, przy dokumentowa-
niu studiów wykorzystuje się programy komputerowe. 

5.  Analiza słabych stron kierunku:
Na kierunku ochrona środowiska kształci się w Polsce około 30 tys. • 
studentów a liczbę absolwentów w każdym roku ocenia się na ok. 7–8 tys. 
Brak jest analiz rynku pracy w skali kraju dla takiej liczby absolwen-
tów. Analiz takich nie prowadzą także poszczególne uczelnie. Frag-
mentaryczne informacje z Warszawy (gdzie kształci się stosunko-
wo mało studentów na kierunku ochrona środowiska) wskazują, że 
absolwenci mają trudności w znalezieniu pracy zgodnej z profi lem 
wykształcenia.
W dorobku naukowym ocenianych jednostek bardzo skromnie pre-• 
zentują się interdyscyplinarne badania o charakterze kompleksowym. 
Główną przyczyną tego wydaje się brak dobrej współpracy ocenia-
nych jednostek z zagranicznymi i krajowymi placówkami naukowymi. 
Wymiana z zagranicą najczęściej ogranicza się do wymiany studenc-
kiej a właściwie do wyjazdów studentów polskich za granicę na praktyki 
i studia (Socrates-Erasmus). Bardzo rzadko podejmowane są tematy 
badawcze dotyczące problemów lokalnych.
W wielu uczeniach bardzo skromne są możliwości indywidualiza-• 
cji nauczania. W skrajnych przypadkach studenci mieli możliwość 
wyboru  jedynie specjalności lub specjalizacji, na których przedmioty 
i program nauczania były sztywno określone. Często zapisy o indywi-
dualnym toku studiów oraz wymianie studentów w ramach programu 
Socrates-Erasmus miały jednie werbalny charakter, gdyż w praktyce 
z tych form nauczania studenci nie korzystali. Ocena takiego stanu 
przez studentów była niejednoznaczna. Były przypadki, gdy studenci 
wskazywali potrzebę indywidualizacji nauczania poprzez samodzielne 
(w części) kreowanie programu studiów jak również takie, gdy stu-
denci wyrażali przekonanie, że program oferowany przez uczelnię jest 
wyważony, dobrze koresponduje z zadaniami w ochronie środowiska 
i nie ma potrzeby jego modyfi kacji poprzez przedmioty fakultatywne, 
Stosunkowo częstą praktyką jest kształcenie w określonych specjalno-• 
ściach w ramach kierunku studiów, zarówno na studiach jednolitych 
magisterskich jak i studiach I stopnia (zawodowych). Na studiach jed-
nolitych magisterskich model kształcenia specjalnościowego można 
uznać za zasadny (10 semestrów nauki, stosunkowo duża liczba godzin 
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w programie studiów). Natomiast na studiach I stopnia (zawodowych), 
gdzie liczba godzin zajęć i czas studiów są poważnie ograniczone, 
realizacja takiego modelu wydaje się mocno dyskusyjna. Model 
kształcenia specjalnościowego wymaga podania studentom wyraźnie 
ukierunkowanej wiedzy (w określonej specjalności) a przez to zakres 
nauczania z innych działów ochrony środowiska jest ograniczany. 
Efektem takiego podejścia jest dysproporcja w przygotowaniu meryto-
rycznym absolwenta. Np. absolwenci będą bardzo dobrze przygotowa-
ni z zakresu gospodarki odpadami ale ich wiedza na temat technologii 
wody i ścieków będzie zaledwie encyklopedyczna. Konstrukcja pro-
gramu na studiach I stopnia powinna cechować się zrównoważonym 
rozłożeniem akcentów na wszystkie komponenty ochrony środowiska. 
Program I stopnia, zgodnie z ideą porozumienia bolońskiego, powinien 
zapewnić wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do podejmo-
wania wszystkich rutynowych zadań zawodowych. 
W jednostkach organizacyjnych, gdzie kierunek ochrona środowiska • 
prowadzony jest jako „kolejny” kierunek studiów, często występuje 
tendencja  wprowadzania do programu studiów nadmiernej ilości tre-
ści nauczanej na innych kierunkach wydziałowych. Np. jeśli ochrona 
środowiska jest prowadzona na wydziale chemicznym – w programie 
dominują przedmioty chemiczne, jeśli na rolniczym, zootechnicznym  
lub biologicznym – w programach znajduje się wiele przedmiotów 
o takim profi lu. Jest to poważny mankament programów studiów, gdyż 
w efekcie absolwent nie otrzymuje wystarczająco szerokiej wiedzy kie-
runkowej i specjalnościowej z zakresu ochrony środowiska.  Niekiedy 
dominacja ta jest tak wyraźna, że istnieje zagrożenie dla kształtowania 
właściwej sylwetki absolwenta.
Dość często obserwuje się także, że programy przedmiotów kierunkowych • 
i specjalnościowych nie są tworzone jako oryginalne propozycje dla 
kierunku ochrona środowiska, lecz stanowią modyfi kację (niekiedy 
niewielką) przedmiotów realizowanych przez tych samych nauczycie-
li, na innych kierunkach studiów. Dotyczy to programów wykładów 
oraz ćwiczeń.
Często występują przypadki zbyt małego zróżnicowania specjalno-• 
ści naukowych kadry tworzącej minimum kadrowe. Np. na politech-
nikach – dominują specjaliści z inżynierii środowiska, na uczelniach 
rolniczych – gdy ochronę środowiska prowadzi wydział rolniczy 
– specjaliści z zakresu agronomi. Z uwagi na interdyscyplinarność 
kierunku, w minimum powinni być nauczyciele o zróżnicowanych 
specjalnościach – przyrodniczej, chemicznej, technologicznej, rol-
niczej itp.,
Zbyt małe znaczenie w programach studiów mają zajęcia terenowe, • 
szczególnie ćwiczenia  charakterze o kompleksowym – np. inwentary-
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zacja ekologiczna terenu, waloryzacja przyrodnicza, ocena stanu śro-
dowiska w aspekcie potrzeb rekultywacji itp. Zajęcia tego typu obok 
podstawowego zadania – wzbogacania wiedzy, uczą studentów samo-
dzielności, współpracy w zespołach oraz podejmowania decyzji na 
podstawie zidentyfi kowanych  problemów.
Istotne niedoskonałości występują w funkcjonowaniu systemu oceny • 
jakości kształcenia. We wszystkich uczelniach istnieje procedura oce-
ny zajęć poprzez ankiety studenckie, lecz przeważnie brak jest peł-
nego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Najczęstsze niedoma-
gania to brak mechanizmu przenoszenia wyników ankiet na poprawę 
jakości kształcenia.
System przenoszenia wyników studenta w oparciu o punkty transfero-• 
we  ECTS nie został w pełni wdrożony. Poszczególnym przedmiotom 
przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, lecz zaliczanie odbywa 
się na podstawie tradycyjnego systemu ocen.
Proporcja liczby studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w uczel-• 
niach niepublicznych jest bardzo niekorzystna. Zaledwie ok. 12% mło-
dzieży studiuje w systemie stacjonarnym. Zważywszy, że studia na 
kierunku ochrona środowiska oparte są w dużej części na zajęciach 
laboratoryjnych i stałych kontaktach z nauczycielami, nasuwać to 
może obawy czy taka forma studiów zapewni właściwe przygotowanie 
zawodowe absolwenta. Obawę tę potęguje fakt, że nabory studentów 
w uczelniach niepublicznych są bardzo liczne (wielokrotnie liczniejsze 
niż w renomowanych uczelniach publicznych) a studenci niestacjonar-
ni, w zdecydowanej większości, nie posiadają kontaktu z działalnością 
zawodową w ochronie środowiska,
Nie we wszystkich uczeniach jest dobrze zorganizowany system wy-• 
boru tematów prac dyplomowych. Zdarzają się prace dyplomowe, któ-
rych tytuły wyraźnie odbiegają od problematyki ochrony środowiska. 
Świadczyć to może o tym, że opiekunowie prac dyplomowych nie za-
wsze właściwie pojmują  ochronę środowiska (często bywa utożsamia-
na z inżynierią środowiska, ekologią lub ochroną przyrody) oraz, że 
w jednostce organizacyjnej, źle funkcjonuje mechanizm weryfi kacji 
tematów prac dyplomowych.
Wyposażenie bazy laboratoryjnej i pracowni studenckich w uczelniach • 
niepublicznych jest stosunkowo skromne. Przez to rodzaj i zakres za-
jęć laboratoryjnych  jest bardzo zredukowany.  

6. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Studia na kierunku ochrona środowiska prowadzone przez ocenianie 

jednostki odpowiadają obecnie wymaganiom zawartym w stosownych 
przepisach prawnych. Istotną rolę w uzyskaniu takiego stanu odegrały 
działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
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Oceny wykonane w początkowym okresie funkcjonowania PKA w bar-
dzo licznych przypadkach wykazały braki w programach nauczania (nie-
zgodność ze standardami – brak przedmiotów, niewłaściwa liczba godzin, 
złe proporcje wykładów i ćwiczeń, umieszczanie w programie nieupraw-
nionych zajęć itp.,), niewłaściwy dobór kadry, złą organizację praktyk, 
braki w wyposażeniu laboratoriów i pracowni. Wskazanie tych niedocią-
gnięć i udzielenie licznym jednostkom akredytacji warunkowych, skutko-
wało usunięciem braków i wyraźną poprawą jakości kształcenia. 

Różnorodność oraz szeroki zakres działań w ochronie środowiska 
a także duża dynamika zmian priorytetów ochrony środowiska i potrzeb 
rynku pracy wskazują, że programy nauczania powinny podlegać syste-
matycznej modyfi kacji. Aktualne potrzeby wskazują, że duży nacisk nale-
ży położyć na zaznajomienie studentów  z:

systemami informacji przestrzennej, które stają się podstawowym • 
narzędziem prac planistycznych, projektowych, zarządzania i kontroli 
środowiska oraz identyfi kacji i prognoz zmian w środowisku,
zasadami zrównoważonego kształtowania  i wykorzystania przestrzeni • 
(zapewnienie ładu przestrzennego),
technologiami przyjaznymi środowisku oraz technologiami stosowa-• 
nymi w ochronie środowiska i technikami odnowy środowiska (rekul-
tywacji, rewitalizacji,  renaturyzacji), 
z systemem ocen środowiskowych jako instrumentem rozwoju zrów-• 
noważonego oraz bardzo ważną procedurą procesu inwestycyjnego. 
Klasyczna wiedza z zakresu ocen środowiskowych powinna być uzu-
pełniona metodami analizy wielokryterialnej, zasadami prowadzenia 
negocjacji i komunikacji społecznej. 
Przejście na dwustopniowy system kształcenia wymaga dopracowania 

modelu kształcenia na I i II stopniu studiów. Wiele z obecnych progra-
mów studiów I stopnia przygotowywano jako programy studiów zawo-
dowych. Tworzono je jako modyfi kację programów studiów jednolitych 
magisterskich, z których pozostawiano prawie  wszystkie przedmioty 
a ograniczano liczbę godzin. Programy takie wymagają weryfi kacji zgod-
nie  z zasadą studiów dwustopniowych, w myśl której absolwent studiów 
I stopnia powinien być przygotowany do rozwiązywania rutynowych pro-
blemów zawodowych. 

W związku z kształceniem dwustopniowym, należy podjąć dyskusję 
czy sensowne i możliwe jest kształcenie specjalnościowe na I stopniu stu-
diów. Ograniczony czas studiów, skromna liczba godzin oraz szeroki i róż-
norodny zakres oczekiwań od absolwentów wskazuje bowiem, że efektyw-
ne kształcenie specjalnościowe może być bardzo trudne. Może to także 
utrudnić absolwentom swobodę poruszania się na rynku pracy. 

Dopracowania wymaga model kształcenia na II stopniu studiów. Na 
tym etapie studiów celowe wydaje się także kształcenie specjalnościo-
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we. Da to szansę wyraźnego profi lowania zawodowego absolwentów, pod-
niesienia poziomu wiedzy zgodnie z zainteresowaniami czy potrzebami 
związanymi z działalnością zawodową. 

Konieczne jest także określenie zasad kształcenia na II stopniu 
absolwentów innych kierunków studiów. 

Studia II stopnia nie powinny być traktowane jako prosta kontynuacja 
studiów I stopnia, jak to ma niekiedy miejsce obecnie, gdy przechodzą na 
nie prawie wszyscy absolwenci z I stopnia. Ich zakończeniem powinna 
być praca dyplomowa, oparta na badaniach i nosząca znamiona pracy 
naukowej. 
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Raport opracował: 
prof. dr hab. Franciszek Rudnicki

Raportu podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

OGRODNICTWO

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 11

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 10
w tym:
- w uczelniach publicznych:  8
- w uczelniach niepublicznych: 2

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 7000
w tym:
- w uczelniach publicznych: 6430
- w uczelniach niepublicznych: 570

4. Struktura wydanych ocen:

Ocena

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Stacjonarne 0 6* / 2** 2 0

Niestacjonarne 0 2 / 3 4 0

Stacjonarne 0 2 / 0 0 0

Niestacjonarne 0 2 / 0 0 0

0 12 / 5 6 0

* - pierwsza ocena w tym także na skrócony okres; ** - ocena powtórna
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5. Informacje o ocenionych jednostkach:
Ocenie jakości kształcenia poddano 9 jednostek, w których kształcenie 

na kierunku „ogrodnictwo” jest prowadzone od ponad 4 lat i wypromo-
wano w nich absolwentów oraz jedną, w której cykl kształcenia nie był 
jeszcze zakończony. Kierunek oceniano w następujących uczelniach: Aka-
demii Rolniczej w Krakowie, Akademii Rolniczej w Lublinie, Akademii 
Rolniczej w Poznaniu, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu, Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, Studium Generale 
Sandomiriense - Wyższej Szkole Humanistyczno - Przyrodniczej w San-
domierzu, Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewi-
cach.

We wszystkich (10) powyższych uczelniach kierunek „ogrodnictwo” 
jest prowadzony  w systemie studiów stacjonarnych, w 9 spośród nich 
także w systemie studiów niestacjonarnych.

W 7 uczelniach studia stacjonarne były prowadzone jako jednolite 
magisterskie (pięioletnie) ze stopniowym przechodzeniem na system 
dwustopniowy oraz w 3 uczelniach jako studia I stopnia. Studia niestacjo-
narne w 5 uczelniach prowadzono jako dwustopniowe oraz w 4 uczelniach 
na poziomie I stopnia.

 
6. Analiza mocnych stron kierunku:

kształcenie na kierunku „ogrodnictwo” jest prowadzone głównie • 
w uczelniach publicznych i tylko w dwóch uczelniach niepublicznych. 
W 4 uczelniach kierunek ten jest prowadzony od ponad 30-lat, a spo-
śród nich w SGGW od ponad 80 lat oraz w AR Poznań od 50 lat. Długa 
tradycja kształcenia pozwoliła tym uczelniom zgromadzić potrzebną 
kadrę i bazę materialną oraz wypracować stosowne programy i wła-
ściwe metody nauczania. W pozostałych uczelniach kierunek jest pro-
wadzony od kilku lub kilkunastu lat,
kształcenie na kierunku „ogrodnictwo” jest prowadzone głównie • 
w siedzibach uczelni prowadzących ten kierunek. W dwóch tylko 
zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych studiowało zaledwie około 
4% studentów kierunku w skali kraju,
we wszystkich ocenionych uczelniach kształcenie na kierunku „ogrod-• 
nictwo” ma wyraźnie zawodowy charakter, uzupełniany wiedzą ogólną 
i podstawową, co odpowiada pożądanej sylwetce absolwenta tego kie-
runku,
w większości uczelni zawodowe kształcenie praktyczne opiera się na • 
wielce pożytecznych zajęciach terenowych realizowanych we wła-
snych obiektach dydaktyczno-doświadczalnych lub w okolicznych 
gospodarstwach ogrodniczych,
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w 4 uczelniach Wydziały Ogrodnicze prowadzące kształcenie na kie-• 
runku „ogrodnictwo” posiadają pełne prawa akademickie z uprawnie-
niami do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowane-
go w dyscyplinie „ogrodnictwo”. Ponadto jeden wydział posiada prawo 
nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie. Uczelnie te wykształci-
ły liczną kadrę nauczycieli akademickich o wysokich kwalifi kacjach. 
Dzięki temu w kraju nie występuje niedobór pracowników naukowych 
ze stopniami i tytułami naukowymi w zakresie ogrodnictwa. W żadnej 
uczelni prowadzącej ten kierunek studiów nie stwierdzono niedobo-
rów kadrowych kształcenia kierunkowego,
duży potencjał kadrowy w większości uczelni prowadzących kształce-• 
nie na kierunku „ogrodnictwo” pozwalał w ramach kierunku urucha-
miać specjalności kształcenia. Szczególnym przypadkiem jest specjal-
ność „kształtowanie terenów zieleni” prowadzona od kilkudziesięciu 
lat w SGGW, która stała się bazą do wyodrębnienia kierunku studiów 
„architektura krajobrazu”, prowadzonego obecnie w kilku uczelniach,
w 7 publicznych uczelniach akademickich kadra nauczycieli akade-• 
mickich prowadzi badania naukowe odpowiadające problematyce 
kształcenia na kierunku „ogrodnictwo”. Zwykle w tych uczelniach za-
kres prac badawczych jest szeroki a ich wysoki poziom stanowi, że są 
one ważnymi ośrodkami tworzenia i upowszechniania wiedzy ogrod-
niczej. Ta wiedza służy kształceniu kierunkowemu i akademickości 
studiów II stopnia. W uczelni niepublicznej (WSEH w Skierniewicach) 
także podjęto działalność naukową związaną z kierunkiem, co stanowi-
ło jeden z argumentów przyznania tej Uczelni uprawnienia do prowa-
dzenia studiów na II stopniu kształcenia,
w publicznych uczelniach akademickich istnieje dobra lub bardzo do-• 
bra baza materialna do kształcenia na poziomie akademickim kierun-
ku „ogrodnictwo”. Uczelnie te posiadają dostateczną liczbę pomiesz-
czeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz pracowni przedmiotowych, 
a także stacje dydaktyczno-badawcze, obiekty szklarniowe, sady, 
szkółki, kolekcje roślin i inne służące kształceniu praktycznemu i ba-
daniom. Zasobami bazy do kształcenia kierunkowego wyróżniają się 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu i Akademia Rolnicza w Poznaniu. Dobrą 
bazą dysponuje także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sule-
chowie. Na tym tle baza materialna dwóch uczelni niepublicznych jest 
skromna, ale została uznana jako dostateczna po uwzględnieniu ko-
rzystania przez te uczelnie z zasobów instytutów naukowych i innych 
podmiotów na zasadach wynajmu lub użyczenia,
we wszystkich uczelniach prowadzących kierunek istnieją dostatecz-• 
ne zbiory biblioteczne literatury właściwej dla kierunku studiów, przy 
czym w większości uczelni te zbiory są duże,
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korzystnym dla jakości kształcenia na kierunku jest fakt, że 64% stu-• 
dentów odbywa studia w systemie stacjonarnym,
prace dyplomowe magisterskie zwykle prezentują dobry poziom me-• 
rytoryczny i formalny,
zdaniem studentów w większości uczelni studia na kierunku „ogrod-• 
nictwo” są trudne, co wskazuje na poziom stawianych im wymagań 
w realizacji programu przez nauczycieli akademickich,
uczelnie publiczne zapewniają studentom możliwości rozwijania zainte-• 
resowań zawodowych, w zakresie kultury, rozrywki i sportu a także dosta-
teczną zwykle liczbę miejsc w domach studenckich i punktach żywienia,
w uczelniach istnieją wewnętrzne systemy ewaluacji jakości kształ-• 
cenia na kierunku, jednak niekiedy mają one charakter formalny bez 
uchwytnych efektów ich funkcjonowania. Względnie dobrze system 
taki funkcjonuje w Akademii Rolniczej w Szczecinie, Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Warmińsko – Mazur-
skim w Olsztynie, Akademii Rolniczej w Krakowie i Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

7. Analiza słabych stron kierunku:
Głównymi słabymi stronami kierunku „ogrodnictwo” są te, które dotyczą 

programu nauczania, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego. 
Najczęstszymi były:
zaniżony w stosunku do wymagań standardu ogólny wymiar zajęć • 
dydaktycznych, zwłaszcza w dwóch uczelniach, oraz zaliczanie do planu 
zajęć i wymiaru godzin dydaktycznych „pracowni magisterskiej” lub 
„przygotowania pracy magisterskiej”. Często zaniżony jest też wymiar 
zajęć z przedmiotów humanistycznych,
niemal cały program studiów jest realizowany w zajęciach obligatoryj-• 
nych, a indywidualizacja kształcenia ma znikomy zakres,
występują przypadki niewłaściwej organizacji procesu dydaktyczne-• 
go, zwłaszcza na studiach niestacjonarnych, polegające na zbyt małej 
liczbie zjazdów w semestrach i nadmiernej liczbie godzin zajęć pod-
czas zjazdu, blokowaniu zajęć w kilkugodzinny ciąg jednego przedmio-
tu, braku przerw między zajęciami,
studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki zawodowe, ale ich • 
programowanie i organizacja w 4 uczelniach miała wiele wad i niedo-
ciągnięć. Względnie dobrze są one natomiast prowadzone w Akademii 
Rolniczej w Szczecinie, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersyte-
cie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie i Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Sulechowie. Studenci studiów niestacjonarnych zwykle 
nie odbywali praktyk zawodowych, albo ich realizacja i dokumentacja 
wzbudzała wiele wątpliwości,
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prace dyplomowe inżynierskie na ogół nie podejmują inżynierskiego • 
rozwiązania rzeczywistego problemu praktycznego o charakterze eks-
pertyzy lub projektu. Stanowią one zwykle literaturowy opis wybrane-
go tematu, niekiedy z naruszaniem praw autorskich. Pozytywnie pod 
tym względem wyróżniają się prace inżynierskie w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Sulechowie,
zbiory biblioteczne zawierają zwykle dużą liczbę pozycji wydawniczych • 
związanych z kierunkiem, ale z reguły mała jest liczba egzemplarzy 
poszczególnych podręczników i skryptów przedmiotowych w stosunku 
do liczby kształconych studentów. Na tym tle względnie dużą dostęp-
ność podręcznej literatury mają studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno 
– Humanistycznej w Skierniewicach.

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
generalna ocena warunków i jakości kształcenia na kierunku „ogrod-• 
nictwo” jest trudna, bo bardzo zróżnicowane są silne i słabe strony 
tego kształcenia w poszczególnych uczelniach. Można jednak stwier-
dzić, że realizowane programy nauczania we wszystkich ocenionych 
jednostkach odpowiadają pożądanej sylwetce zawodowej absolwentów 
tego kierunku,
w praktycznym kształceniu zawodowym znaczny i pożyteczny udział • 
mają ćwiczenia terenowe, natomiast programowanie i realizacja prak-
tyk zawodowych w większości uczelni ma liczne wady i niedociągnię-
cia,
ocenione uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku „ogrodnictwo” • 
zatrudniają dostateczną, niekiedy więcej niż dostateczną, kadrę kom-
petentnych nauczycieli akademickich kształcenia podstawowego i kie-
runkowego,
uczelnie dysponują wystarczającą, a niekiedy bardzo dobrą, bazą ma-• 
terialną i zasobami bibliotecznymi do kształcenia na tym kierunku,
mankamenty kształcenia wynikają głównie z trudności fi nansowych • 
uczelni, które podejmują działania oszczędnościowe skutkujące 
odstępstwami od standardów nauczania i zasad poprawnej dydaktyki,
działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej sprawiła, że po • 
pierwszych ocenach warunkowych uczelnie usunęły zdecydowaną 
większość uprzednio wskazanych niedociągnięć programowo-orga-
nizacyjnych, co przyniosło pozytywne efekty podczas procedury po-
nownej oceny,
w większości uczelni trwa proces opracowywania programów dla • 
dwóch poziomów kształcenia i ich stopniowe wdrażanie. Niekorzystną 
okolicznością dla tego procesu jest opóźnienie w pracach nad standar-
dami kształcenia dla dwóch poziomów kształcenia,
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można uznać liczbę jednostek prowadzących kształcenie na kierun-• 
ku „ogrodnictwo” za wystarczającą, zwłaszcza, że niektóre uczelnie 
(zwłaszcza SGGW, UWM, UP we Wrocławiu) dysponują rezerwami 
kadrowymi i lokalowo-wyposażeniowymi pozwalającymi im zintensy-
fi kować kształcenie na tym kierunku.
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Raport opracował: 
prof. dr hab. Franciszek Rudnicki

Raportu podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

ROLNICTWO

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 16
2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 12

w tym:
- w uczelniach publicznych: 11
- w uczelniach niepublicznych: 1

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 13878
w tym:
- w uczelniach publicznych: 13233
- w uczelniach niepublicznych: 645

4. Struktura wydanych ocen:

Ocena

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Stacjonarne 0 5* / 4** 5 1

Niestacjonarne 0 4 / 5 6 1

Stacjonarne 0 0 / 1 1 0

Niestacjonarne 0 0 / 1 1 0

0 9 / 11 13 2

* - pierwsza ocena w tym także na skrócony okres; ** - ocena powtórna

5, Informacje o ocenionych jednostkach:
 Ocenie jakości kształcenia poddano wszystkie jednostki w których 

kształcenie na kierunku „rolnictwo” jest prowadzone od ponad 4 lat 
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i wypromowano w nich absolwentów. Kierunek oceniono w następują-
cych uczelniach: Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Akademii Rolniczej 
w Krakowie, Akademii Rolniczej w Lublinie, Akademii Rolniczej w Po-
znaniu, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Politechnice Białostockiej, 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Technologiczno-Przyrod-
niczym w Bydgoszczy, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olszty-
nie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie, Wyższej Szkole 
Agrobiznesu w Łomży.

 We wszystkich powyższych uczelniach kierunek „rolnictwo” jest pro-
wadzony zarówno w systemie studiów stacjonarnych jak i niestacjonar-
nych.

 W 10 uczelniach studia stacjonarne były prowadzone jako jedno-
lite 5-letnie magisterskie ze stopniowym przechodzeniem na system 
dwustopniowy, a studia niestacjonarne jako dwustopniowe. W pozo-
stałych 2 uczelniach prowadzono kształcenie na poziomie I stopnia 
w obu systemach.

 
6. Analiza mocnych stron kierunku:

kształcenie na kierunku „rolnictwo” jest prowadzone głównie w uczel-• 
niach publicznych i tylko w jednej uczelni niepublicznej. W 9 uczel-
niach kierunek ten jest prowadzony od ponad 30 lat, a w trzech spo-
śród nich od około 100 lat. Długa tradycja kształcenia pozwoliła tym 
uczelniom zgromadzić potrzebną kadrę i bazę materialną oraz wypra-
cować stosowne programy i właściwe metody nauczania,
w 9 uczelniach wydziały prowadzące kształcenie na kierunku „rolnic-• 
two” posiadają pełne prawa akademickie z uprawnieniami do nada-
wania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscy-
plinie „agronomia”, właściwej dla tego kierunku studiów. Uczelnie te 
wykształciły liczną kadrę nauczycieli akademickich o wysokich kwa-
lifi kacjach. W żadnej spośród takich uczelni nie stwierdzono niedobo-
rów kadrowych kształcenia kierunkowego. Ponadto w tych uczelniach 
kadra wydziałów prowadzących kierunek „rolnictwo” jest dobrze uzu-
pełniana kadrą wydziałów prowadzących inne kierunki studiów rolni-
czych i weterynaryjnych,
duży potencjał kadrowy wydziałów prowadzących kształcenie na kie-• 
runku „rolnictwo” w 9 uczelniach pozwalał w przeszłości (i obecnie) 
wyodrębniać inne wydziały i kierunki kształcenia rolniczego oraz zasi-
lać kadrowo pozostałe uczelnie prowadzące ten kierunek studiów,
stan kadrowy jednostek pozwalał im uruchamiać specjalności kształ-• 
cenia w ramach kierunku,
w 10 uczelniach kadra nauczycieli akademickich prowadzi bada-• 
nia naukowe odpowiadające problematyce kształcenia na kierunku. 
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W 9 uczelniach zakres prac badawczych jest szeroki a ich poziom sta-
nowi, że uczelnie te są ważnymi ośrodkami tworzenia i upowszechnia-
nia wiedzy rolniczej. Ta wiedza służy kształceniu kierunkowemu i aka-
demickości studiów II stopnia. W uczelni niepublicznej (Wyższej Szko-
le Agrobiznesu w Łomży) także podjęto działalność naukową związaną 
z kierunkiem, co stanowiło jeden z argumentów przyznania tej Uczelni 
uprawnienia do prowadzenia studiów na II stopniu kształcenia,
w 9 uczelniach akademickich istnieje dobra lub bardzo dobra baza ma-• 
terialna do kształcenia na poziomie akademickim. Uczelnie te posia-
dają dostateczną liczbę pomieszczeń audytoryjnych i laboratoryjnych 
oraz pracowni przedmiotowych, a także stacje dydaktyczno-badawcze 
i kolekcje roślin służące kształceniu praktycznemu i badaniom. Uwzględ-
niając liczbę studentów kierunku najlepszą bazą materialną kształce-
nia dysponują: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Akademia Rolnicza w Poznaniu i Uniwersytet Warmińsko Mazurski 
w Olsztynie. Pozostałe uczelnie prowadzące kierunek „rolnictwo” dyspo-
nują znacznie skromniejszymi, ale dostatecznymi warunkami kształcenia,
we wszystkich uczelniach prowadzących kierunek istnieją dostateczne • 
zbiory biblioteczne przedmiotowej literatury właściwej dla kierunku 
studiów, przy czym w większości uczelni zbiory te są bardzo bogate,
korzystnym dla jakości kształcenia na kierunku jest fakt, że 60% stu-• 
dentów odbywa studia w systemie stacjonarnym,
prace dyplomowe magisterskie zwykle prezentują dobry lub co naj-• 
mniej zadowalający poziom merytoryczny i formalny.  

7. Analiza słabych stron kierunku:
Głównymi słabymi stronami kierunku „rolnictwo” w uczelniach są te, 

które dotyczą programu nauczania, organizacji i realizacji procesu 
dydaktycznego, a wśród nich następujące:

niespełnianie obowiązujących standardów dla kierunku, poziomu i sys-• 
temu kształcenia pod względem ogólnego wymiaru zajęć dydaktycz-
nych. Zaniżony wymiar zajęć dydaktycznych stwierdzono na studiach 
stacjonarnych w 9 uczelniach, a na studiach niestacjonarnych w 10. 
Ten niedobór godzin dydaktycznych wynosił od 6 do 28% na studiach 
stacjonarnych oraz 30-52% na studiach niestacjonarnych,
do planu zajęć i wymiaru godzin dydaktycznych często zaliczano pra-• 
cownię magisterską, pracę dyplomową lub pracę własną studenta,
 w większości uczelni zbyt daleko posunięte jest kształcenie specjal-• 
nościowe. W programach studiów wyodrębniane są 2–8 specjalno-
ści w ramach kierunku, a w nich zwykle także specjalizacje i profi le 
dyplomowania. Część tych specjalności znacznie odbiega od profi lu 
kształcenia kierunkowego, jednocześnie przy braku lub wyraźnym 
niedoborze kompetentnej kadry nauczania specjalnościowego,
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w niektórych uczelniach specjalności kształcenia odpowiadają pseu-• 
dokierunkom, z osobnymi naborami studentów, odrębnymi programa-
mi często nie spełniającymi wymagań standardu nauczania. Podczas 
wizytacji stwierdzano, że studenci wiedzieli na jakiej studiują specjal-
ności, ale nie wiedzieli na jakim kierunku studiów,
występują przypadki niewłaściwej organizacji procesu dydaktycznego • 
polegające na nadmiernie liczebnych grupach studenckich na zaję-
ciach ćwiczeniowych (nawet do 45 osób), nierównomiernym obciąże-
niu studentów zajęciami w ciągu tygodnia, nadmierną liczbą godzin 
zajęć podczas zjazdów studentów niestacjonarnych, blokowaniu zajęć 
w kilkugodzinny ciąg jednego przedmiotu, braku przerw między zaję-
ciami (także obiadowych),
duże niedomagania występują w organizacji i programach praktyk za-• 
wodowych. Studenci studiów stacjonarnych odbywają takie praktyki, 
ale dość często w jednostkach i przedsiębiorstwach luźno związanych 
z rolnictwem, a dokumentacja praktyk zwykle jest elementem wzbu-
dzającym wątpliwości. Studenci studiów niestacjonarnych zwykle 
(z wyjątkiem 2 uczelni) nie odbywali praktyk zawodowych,
prace dyplomowe inżynierskie na ogół nie podejmują inżynierskiego • 
rozwiązania rzeczywistego problemu praktycznego o charakterze eks-
pertyzy lub projektu. Stanowią one zwykle literaturowy opis wybrane-
go tematu,
powyższe mankamenty w różnym stopniu dotyczą poszczególnych • 
uczelni. Jednak uczelnie podjęły, choć niekiedy opieszale, działania 
naprawcze, na ogół z dobrym skutkiem. 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
ocenione uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku „rolnictwo” • 
zatrudniają dostateczną, niekiedy więcej niż dostateczną, kadrę na-
uczycieli akademickich kształcenia podstawowego i kierunkowego, 
natomiast występują niedobory kadry w zakresie niektórych prowa-
dzonych specjalności nauczania,
uczelnie dysponują wystarczającą, a niekiedy bardzo dobrą, bazą ma-• 
terialną i zasobami bibliotecznymi do kształcenia na tym kierunku,
kadra nauczycieli zatrudniona w uczelniach dobrze rozpoznaje istotne • 
treści kształcenia na kierunku i ma świadomość ich ważności, jednak 
trudności fi nansowe uczelni sprawiają, że podejmują one działania 
oszczędnościowe skutkujące odstępstwami od standardów nauczania 
i zasad poprawnej dydaktyki,
dążenie do uatrakcyjnienia studiów na kierunku „rolnictwo” i pozy-• 
skania studentów, poprzez wyodrębnianie specjalności kształcenia jest 
powszechne. Niekiedy specjalności te odbiegają od profi lu kształcenia 
rolniczego, nie spełniając standardu nauczania na kierunku,
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działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej sprawiła, że po pierw-• 
szych ocenach warunkowych uczelnie usunęły zdecydowaną więk-
szość uprzednio wskazywanych niedociągnięć programowo-organiza-
cyjnych, co zostało pozytywnie ocenione podczas procedury ponownej 
oceny. Jedna uczelnia odstąpiła od kształcenia na tym kierunku,
w większości uczelni trwa proces opracowywania programów dla • 
dwóch poziomów kształcenia i ich stopniowe wdrażanie,
należy przypuszczać, że wprowadzone przez Ministerstwo Nauki • 
i Szkolnictwa Wyższego zasady fi nansowania działalności dydak-
tycznej uczelni publicznych, eliminujące dotowanie studiów nie-
stacjonarnych, spowoduje w tych uczelniach korzystne przesu-
nięcie proporcji studiujących stacjonarnie do niestacjonarnych. 
Z kolei względnie nieduża atrakcyjność kierunku „rolnictwo” wśród 
kandydatów na studia wywoła dążenie przyjmowania na studia możli-
wie dużej liczby studentów bez ich selekcji. Konsekwencją tego może 
być obniżenie poziomu kształcenia,
wobec niżu demografi cznego i potencjalnego niedoboru kandyda-• 
tów na studia można przewidywać  tendencję uczelni do przedłuża-
nia studiów poprzez kwalifi kowanie niemal wszystkich na studia II 

stopnia, co nie byłoby korzystne dla jakości kształcenia magister-
skiego. Należy też spodziewać się występowania uczelni zawodowych 
o zgodę na uruchomienie II stopnia kształcenia.
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz

Raport podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

RYBACTWO

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 2

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 839
w tym:
- w systemie stacjonarnym: 687
- w systemie niestacjonarnym: 152

4. Struktura wydanych ocen:

Uczelnie Studia
Ocena

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Publiczne
Stacjonarne 0 2 0 0

Niestacjonarne 0 0 0 0

Razem 0 2 0 0

5. Informacje o ocenionych jednostkach:
ocenie jakości kształcenia poddano wszystkie jednostki, w których • 
kształcenie na kierunku „rybactwo” jest prowadzone od ponad 4 lat 
i wypromowano w nich absolwentów. Kierunek oceniono w następu-
jących uczelniach: Akademia Rolnicza w Szczecinie i Uniwersytecie 
Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.
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w obu uczelniach kierunek „rybactwo” jest prowadzony w systemie • 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
w pierwszej uczelni studia stacjonarne i niestacjonarne były prowa-• 
dzone jako studia dwustopniowe (7-semestralne studia I stopnia oraz 
3-semestralne studia II stopnia), natomiast w drugiej prowadzono jed-
nolite 5-letnie magisterskie studia stacjonarne oraz 4-letnie zawodowe 
studia niestacjonarne I stopnia. 

6. Analiza mocnych stron kierunku:
kształcenie na kierunku „rybactwo” jest prowadzone (już od ponad • 
40 lat) wyłącznie w dwóch uczelniach publicznych. Długa tradycja 
kształcenia pozwoliła uczelniom zgromadzić potrzebną kadrę i bazę 
materialną oraz wypracować poprawne programy i właściwe metody 
nauczania,
wydziały prowadzące kształcenie na kierunku „rybactwo” posiadają • 
pełne prawa akademickie z uprawnieniami do nadawania stopni na-
ukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie „rybactwo”, 
właściwej dla kierunku studiów. Uczelnie wykształciły liczną kadrę 
nauczycieli akademickich o wysokich kwalifi kacjach. W obu uczel-
niach nie stwierdzono niedoborów kadrowych kształcenia kierunko-
wego. Ponadto, kadra wydziałów prowadzących kierunek „rybactwo” 
jest dobrze uzupełniana kadrą wydziałów prowadzących inne kierunki 
studiów (zootechnika, biologia, weterynaria),
duży potencjał kadrowy wydziałów prowadzących kształcenie na kie-• 
runku „rybactwo” pozwolił im uruchamiać specjalności kształcenia 
w ramach kierunku,
kadra nauczycieli akademickich prowadzi badania naukowe odpowia-• 
dające problematyce kształcenia. Zakres prac badawczych jest szero-
ki, a ich poziom stanowi, że uczelnie są ważnymi ośrodkami tworze-
nia i upowszechniania wiedzy rybackiej. Ta wiedza służy kształceniu 
kierunkowemu i akademickości studiów. Wydziały prowadzące studia 
na kierunku „rybactwo” uzyskały I kategorię w ostatniej ocenie para-
metrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego,
w obu uczelniach akademickich istnieje bardzo dobra baza materialna • 
do kształcenia na poziomie akademickim na kierunku „rybactwo”. 
Uczelnie posiadają dostateczną liczbę pomieszczeń audytoryjnych 
i laboratoryjnych oraz pracowni przedmiotowych, a także stacje 
dydaktyczno–badawcze i dobrze wyposażone jednostki pływające 
służące kształceniu praktycznemu studentów i badaniom,
w obu uczelniach prowadzących kierunek istnieją dostateczne zbio-• 
ry biblioteczne literatury przedmiotowej, właściwej dla kierunku 
studiów,
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korzystnym zjawiskiem jest fakt, że 80% studentów odbywa studia • 
w systemie stacjonarnym,
prace dyplomowe magisterskie zwykle prezentują dobry lub co naj-• 
mniej zadowalający poziom merytoryczny i formalny.

7. Analiza słabych stron kierunku:
Głównymi słabymi stronami kierunku „rybactwo” w uczelniach są 

te, które dotyczą programu nauczania, organizacji i realizacji procesu 
dydaktycznego, a wśród nich następujące:

niespełnianie obowiązujących standardów dla kierunku, poziomu • 
i systemu kształcenia pod względem ogólnego wymiaru zajęć dydak-
tycznych. Zaniżony wymiar zajęć dydaktycznych stwierdzono na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych. Ten niedobór godzin dydak-
tycznych wynosił od 5% do 9% na studiach stacjonarnych oraz ok. 50% 
na studiach niestacjonarnych,
do planu zajęć i wymiaru godzin dydaktycznych często zaliczano pra-• 
cownię magisterską, a także nie realizowano pełnego wymiaru godzi-
nowego części przedmiotów „standardowych” .
występują przypadki niewłaściwej organizacji procesu dydaktycznego • 
(nadmiernie liczebne grupy studenckie) na zajęciach praktycznych,
duże braki występują w organizacji i programach praktyk zawodo-• 
wych. Studenci studiów niestacjonarnych zwykle odbywali praktyki 
zawodowe w wymiarze mniejszym niż przewidziany w standardach 
kształcenia,
prace dyplomowe na ogół obejmują rozwiązania rzeczywistych pro-• 
blemów praktycznych, ale zdarza się wykonywanie pracy dyplomowej 
przez dwóch autorów, bez niezbędnego określenia zakresu zadań eks-
perymentalnych poszczególnych autorów.
Należy zwrócić uwagę, iż uczelnie podjęły działania naprawcze, na 

ogół z dobrym skutkiem. 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
ocenione uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku „rybactwo” za-• 
trudniają liczną, kadrę nauczycieli akademickich kształcenia podsta-
wowego i kierunkowego,
uczelnie dysponują bardzo dobrą, bazą materialną i zasobami biblio-• 
tecznymi do kształcenia na kierunku,
kadra dobrze rozpoznaje istotne treści kształcenia na kierunku i ma • 
świadomość ich ważności, jednak trudności fi nansowe uczelni spra-
wiają, że podejmują one działania oszczędnościowe skutkujące odstęp-
stwami od standardów nauczania i zasad poprawnej dydaktyki,
wyraźna specjalizacja kształcenia w zakresie rybactwa śródlądowe-• 
go w Olsztynie i morskiego w Szczecinie oraz stosunkowo duża liczba 
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studentów powinny zaspokoić w pełni potrzeby gospodarki narodowej 
na specjalistów z zakresu rybactwa w najbliższej przyszłości,
można oczekiwać, że nastąpi stopniowe „wygaszanie” kształcenia • 
w systemie niestacjonarnym, z uwagi na znaczną kosztochłonność 
kształcenia, i jedyną formą kształcenia na kierunku „rybactwo” będą 
dwustopniowe studia stacjonarne.
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Raport opracował: 
prof. dr hab. Karol Klauza

Raportu podsumowujący ocenę jakości

kształcenia na kierunku studiów
TEOLOGIA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 9 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 8
w tym:
- w uczelniach publicznych: 8
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 9471
w tym:
- w uczelniach publicznych: 9471
- w uczelniach niepublicznych: 0

4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne - 12 - 1

Uczelnie niepubliczne - - - -

5. Analiza mocnych stron kierunku.
Mocne strony kierunku stanowią:
wielowiekowa tradycja studiów teologicznych w polskich szkołach • 
wyższych – studium teologii stanowiło jedną z podstawowych dziedzin 
wykładanych w Akademii Jagiellońskiej, Akademii Wileńskiej a od 
XIX w. na uniwersytetach w Warszawie i Lwowie. Zapleczem społecz-
nym dla tej dyscyplina był i pozostaje Kościół Katolicki i inne wyzna-
nia chrześcijańskie,
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kompetencyjność i kulturowa kontekstualność polskiej teologii, wno-• 
szącej istotny wkład do europejskiego i światowego dziedzictwa tej 
dyscypliny. Przedstawiciele polskiej teologii są obecni w strukturach 
naukowych o zasięgu światowym (np. Międzynarodowej Komisji Teo-
logicznej przy Stolicy Apostolskiej, wiele naukowych towarzystw spe-
cjalistycznych zrzesza polskich wykładowców) i europejskim. Współ-
praca naukowa dwustronna i wielostronna z porównywalnymi uczel-
niami w Europie i świecie stanowi korzystną okoliczność dwustronne-
go przepływu wiedzy,
dynamizm badań i różnorodność form uprawiania teologii jako dyscy-• 
pliny naukowej: prace badawcze dotykające obszaru kultury i spraw 
społecznych, cykle wykładów, konferencje, sympozja i kongresy na 
różnym poziomie konfrontacji dorobku naukowego, działalność wy-
dawnicza i promocja badań w obszarze kultury masowej,
w porównaniu z innymi kierunkami dość łatwy kontakt z kadrą wykła-• 
dającą. Na wizytowanych uczelniach współczynnik ilości studentów 
przypadających na jednego pracownika naukowego wynosił w okresie 
wizytacyjnym od 1:70 do 1:9,
wysoki współczynnik motywacyjny przy podejmowaniu studiów na • 
kierunku, uwarunkowany racjami o charakterze religijnym,
udział wiedzy teologicznej w diagnozowaniu i programowaniu społecz-• 
nej, kulturowej i politycznej wizji Europy i świata. Wiedza i doświad-
czenie takich środowisk, jak teologowie polscy stanowi cenny element 
budowania przyszłościowych projektów. uwzględniających m.in. roz-
szerzanie Unii Europejskich na wschód,
udział strony kościelnej w oferowaniu bazy wykładowej, narzędzi dy-• 
daktycznych a często i współfi nansowaniu badań naukowych i dydak-
tyki na wydziałach teologicznych.

6. Analiza słabych stron kierunku:
Słabe strony kierunku stanowią:
nasycenie instytucji teologicznych kadrą etatową, co sprawia, że absol-• 
wenci z trudem znajdują zatrudnienie w profi lu studiów. Tradycyjne 
kierunki zatrudnienia, takie jak katecheza szkolna, instytucje medialne 
i kulturalne Kościoła, instytucje charytatywne i same uczelnie zasadni-
czo posiadają stałą kadrę, a szanse wymiany są w niektórych dziedzi-
nach utrudnione choćby faktem zachowywania miejsc pracy przez du-
chowieństwo diecezjalne i zakonne. Ten pierwszy adresat miejsc pracy 
po kierunku „teologia” historycznie i kompetencyjnie zachowuje nadal 
uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy w instytucjach, gdzie studia 
teologiczne są wymagane ze względów statutowych,
wizytowane wydziały w okresie sprawozdawczym znajdowały się naj-• 
częściej na etapie przejściowych reform studiów lub ich kształtowania. 
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Oznacza to, że w większości placówek kształtuje się dopiero struktura, 
specjalizacja, tradycja nauczania i dorobek legitymizujący poszcze-
gólne Uczelnie. Kierunek tych reform i ich powodzenie może dopro-
wadzić do oczekiwanych, pozytywnych rezultatów, ale może ujawnić 
potrzebę np. łączenia placówek i ich programowej reorientacji,
w młodszych placówkach dydaktycznych słabą stroną pozostają ele-• 
menty administracji studiów i dokumentacji prowadzonego cyklu 
kształcenia. Dotyczy to m.in. trybu rejestracji zmian, podziału na zbyt 
liczne grupy ćwiczeniowe, uchybień w zakresie sporządzania recen-
zji prac magisterskich a niekiedy niejasnych, najczęściej zastanych 
struktur dydaktycznych,
mały udział grantów w realizowanych przez wydziały badaniach i pro-• 
gramach dydaktycznych. 

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
kierunek „teologia” zachowuje swoją aktualność i potrzebę kontynu-• 
acji. Dotyczy to także wypracowanego w ostatnim dwudziestoleciu 
kształtu studiów, poziomu polskiej kompetencji w tej dziedzinie oraz 
perspektyw badawczych, dla których procesy integracyjne i globaliza-
cyjne stanowią zarazem kontekst i konkretne wyzwanie,
planowane zmiany w szkolnictwie wyższym UE mogą zaowocować • 
kompleksyfi kacją (różnie pojętą) polskich wydziałów teologicznych. 
Przy szerokim napływie absolwentów z cenzusami naukowymi dok-
tora i doktora habilitowanego zaznacza się stopniowa demokratyzacja 
środowiska dydaktycznego. Coraz częściej poza osobami duchownymi 
w ten obszar wchodzą ludzie świeccy, w tym także kobiety. Ta tenden-
cja może narastać,
jednym z kulturowych wyznaczników dla kierunku „teologia” są pro-• 
cesy sekularyzacyjne i laicyzujące. W konsekwencji tych procesów 
kierunek studiów może doznać osłabienia, a w ślad za tym uszczuple-
nia kadry dydaktycznej. Poszczególne specjalizacje kierunku (np. bi-
blijna, katolicka nauki społecznej z teologią, kulturologia) wykazują 
silniejszy niż inne dynamizm i mogą okazać się wiodącymi w najbliż-
szym dziesięcioleciu,
sugestie integracji kierunku „teologia” z naukami humanistycznymi • 
są ryzykowne, z uwagi na możliwość zatarcia różnicy między religio-
znawstwem a teologią. Podobnie różny dynamizm i motywacja w po-
dejmowaniu studiów teologicznych mogą oddziaływać na inne dyscy-
pliny humanistyczne. Pozostawienie teologii jako odrębnego kierunku 
ma za sobą wielowiekową tradycję rozumienia jej specyfi ki i miejsca 
w całokształcie wiedzy ludzkiej. 
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Raport opracował: 
dr hab. inż. Jerzy Świątek

Raport podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

TRANSPORT

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 25 
w tym:
- w uczelniach publicznych – 19

politechniki: 15• 
akademie morskie: 3• 
państwowe wyższe szkoły zawodowe: 1• 

- w uczelniach niepublicznych: 6

2. Liczba jednostek organizacyjnych wizytowanych: 14
ocenionych: 11 (w trzech przypadkach odstąpiono od oceny ze wzglę-

du na brak absolwentów),
 w tym:
- w uczelniach publicznych: 9

politechniki: 7• 
akademie morskie: 2• 

- w uczelniach niepublicznych – 2

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 11065
w tym:
- na studiach stacjonarnych: 6002 

w uczelniach publicznych: 5915• 
w uczelniach niepublicznych: 87• 

- na studiach niestacjonarnych: 5063
w uczelniach publicznych: 4581• 
w uczelniach niepublicznych: 482• 
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4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 9 1*(2)** 0

Uczelnie niepubliczne 0 2 0(1)** 0

*Ocena warunkowa dotyczy stadiów niestacjonarnych. 
**W nawiasie podano liczbę ocen warunkowych, które po powtórnej ocenie 

jednostki po upływie roku zmieniono na ocenę pozytywną

5. Charakterystyka kierunku:
Tradycje kształcenia w zakresie „transportu” sięgają w Polsce lat 

dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy to na wydziałach politechnik (m.in. 
Politechniki Warszawskiej, Lwowskiej) pojawiły się kierunki poświęco-
ne komunikacji w zakresie organizacji ruchu i przewozów. Podejmowano 
również zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją środków 
transportu oraz sterowaniem ruchem, głównie kolejowym. Początkowo 
studia w tym zakresie ulokowane były na wydziałach inżynieryjnych, 
mechanicznych, elektrycznych. 

Obecną postać kierunku, często prowadzonego na wydziałach mecha-
nicznych, ukształtował rozwój nauki i techniki. W wielu przypadkach 
nazwa kierunku pokrywa się z nazwą wydziału, a kształcenie związane 
z transportem morskim należy kojarzyć z wydziałami nawigacji lub tech-
niki morskiej. O tym jak ważny to kierunek świadczą dobrze ulokowane 
na rynku pracy specjalności. Wiele z nich kojarzy się z tradycyjnym spoj-
rzeniem na transport jak np.: „eksploatacja pojazdów i urządzeń trans-
portowych”, „systemy i urządzenia transportowe” „sterowanie ruchem 
w transporcie (drogowym, kolejowym, lotniczym)”, „inżynieria ruchu 
drogowego” czy „organizacja i technika transportu miejskiego”. Specy-
fi ka transportu wodnego generuje specjalności związane z „eksploata-
cją portów i fl oty morskiej oraz śródlądowej”. Współczesne rozwiązania 
sięgają po najnowsze zdobycze nauki i techniki, stąd specjalności: „elek-
tronika i telekomunikacja w transporcie”, „automatyka w transporcie”. 
Ekonomiczny wymiar zagadnień związanych z kierunkiem odzwiercie-
dlony jest w takich specjalnościach jak: „techniki transportu zintegrowa-
nego” „zarządzanie w transporcie i logistyka”, „zarządzanie i marketing 
w transporcie”, a społeczny wymiar kierunku oddaje specjalność „ekolo-
gia transportu”. Kierunek ma więc charakter interdyscyplinarny, a spek-
trum zagadnień z nim związanych jest niezwykle szerokie.

Prawidłowe kształcenie, tj. przekazanie wiedzy i umiejętności okre-
ślonych w sylwetce absolwenta wymaga realizacji programu z dużym 
udziałem zajęć praktycznych. Zajęcia te wymagają odpowiedniego za-
plecza laboratoryjnego wyposażonego w bardzo drogą aparaturę lub też 
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dostępu do rzeczywistych rozwiązań, które mają charakter edukacyjny 
(np.: transport morski, kolejowy). Powyższe przesłanki powodują, że za-
sadnicza część oferty edukacyjna kierunku ulokowana jest w uczelniach 
publicznych, w których odpowiednie zaplecze laboratoryjne jest związa-
ne z prowadzonymi pracami badawczymi, jak również wieloletnimi okre-
sami współpracy z pracodawcami. 

Nowo powstająca oferta edukacyjna ulokowana w Państwowych Wyż-
szych Szkołach Zawodowych oraz w szkołach niepublicznych bazuje w za-
sadniczej części na zapleczu laboratoryjnym zapewnionym na zasadach 
odpowiednich umów wynajmu, a pochodzącym ze szkół zawodowych, 
techników i centrów szkolenia zawodowego, ośrodków badawczo-rozwo-
jowych i laboratoriów zakładów pracy oraz zaplecza uczelni publicznych. 
Na podobnych zasadach organizowany jest dostęp do literatury kierunkowej 
i specjalnościowej.

Oferty edukacyjne dużych uczelni publicznych, oraz uczelni niepu-
blicznych (Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w tym okresie 
nie oceniano) są nieporównywalne, dlatego też dalszą analizę mocnych 
i słabych stron przedstawiono oddzielnie dla: A. uczelni publicznych, 
B. uczelni niepublicznych.

6. Analiza mocnych stron kierunku:
A.  Mocne strony kierunku oferowanego w uczelniach publicznych 

stanowią:
koncentracja właściwych jednostek uczelni na analizowanym kierun-• 
ku studiów. Wśród 19 jednostek organizacyjnych prowadzących trans-
port, dla 4 był to jedyny kierunek, a dla następnych 8 jeden z dwóch 
prowadzonych,
wysoka naukowa pozycja jednostek organizacyjnych. Prace badawcze • 
mocno związane z kierunkiem. Akredytowane laboratoria badawcze,
na 9 ocenionych jednostek, 6 posiada prawa doktoryzowania oraz • 
4 prawa habilitowania w dyscyplinie związanej z kierunkiem studiów. 
Jest to związane z bardzo dobrą i liczną kadrą, w tym profesorów 
i doktorów habilitowanych, zaangażowaną w prowadzenie kierunku. 
Prowadzone studia doktoranckie sprzyjają rozwojowi kadry,
bardzo dobrze zdefi niowana sylwetka absolwenta, • 
dobra organizacja procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych,• 
dbałość o praktyki zawodowe, • 
prace dyplomowe na dobrym poziomie,• 
wszystkie jednostki organizacyjne mają ofertę kształcenia ustawiczne-• 
go w postaci kursów lub studiów podyplomowych,
bardzo dobre kontakty międzynarodowe objawiające się organizacją • 
i uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach oraz międzyna-
rodową wymianą studentów i pracowników,



175

zaangażowanie studentów w pracach kół naukowych oraz ich uczest-• 
nictwo w konferencjach i publikacjach,
bardzo dobra baza dydaktyczna, w tym dobrze wyposażone laboratoria • 
zapewniające realizację procesu kształcenia na właściwym poziomie,
bardzo dobry dostęp do literatury kierunkowej i specjalnościowej oraz • 
dobrze wyposażone laboratoria komputerowe umożliwiające korzysta-
nie z aktualnego oprogramowania oraz dostępu do Internetu,
znaczna liczba podręczników i skryptów opracowanych na potrzeby • 
kształcenia przez kadrę dydaktyczną uczelni macierzystej.

B.  Mocne strony kierunku oferowanego w uczelniach niepublicznych 
stanowią:

dobre wkomponowanie szkół w region, a także zaangażowanie władz • 
uczelni oraz regionu w ich rozwój,
dbałość o rozwój młodej kadry,• 
dobra organizacja procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych. • 
Dbałość o praktyki zawodowe. Prace dyplomowe na dobrym poziomie. 
Zajęcia dydaktyczne realizowane na dobrym poziomie,
prawidłowe proporcje pomiędzy liczbą studentów studiów stacjonar-• 
nych i niestacjonarnych. Tylko w jednym przypadku proporcje te za-
stały naruszone,
dobrze wyposażone laboratoria komputerowe umożliwiające korzysta-• 
nie z aktualnego oprogramowania oraz dostępu do Internetu,
zaangażowanie studentów w życie szkoły.• 

7. Analiza słabych stron kierunku:
A. Do słabych stron kierunku oferowanego w uczelniach publicznych 

zaliczyć można:
w kilku przypadkach (dotyczy to głównie wydziałów mechanicznych) • 
kierunek „transport”  jest jednym z pięciu, a nawet sześciu prowadzo-
nych przez tę samą jednostkę organizacyjną. Jednocześnie jest on ofero-
wany także na innych wydziałach tej samej uczelni. Prowadzi to do roz-
proszenia potencjału kadrowego oraz nakładów, a także stwarza błędne 
wrażenie zróżnicowania oferty edukacyjnej w ramach tego samego kie-
runku studiów, co może wprowadzać kandydatów na studia w błąd ,
duże zainteresowanie młodzieży kierunkiem • „transport” oraz duża 
liczba przyjęć na kierunek powoduje, iż liczba studentów przypadają-
cych na pracownika naukowo -  dydaktycznego ze stopniem naukowym 
doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora większości 
przypadków wynosi ponad 100, a w ekstremalnym przypadku 125,
poziom studiów niestacjonarnych jest wyraźnie niższy od stacjonar-• 
nych. Często zajęcia dydaktyczne organizowane są w dużych blokach 
monotematycznych,
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w kilku jednostkach prowadzących kierunek złe warunki lokalowe – • 
pomieszczenia ciasne, nieremontowane, rozproszone zasoby.

B.  Do słabych stron kierunku oferowanego w uczelniach niepublicz-
nych zaliczyć można:

dla nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe uczel-• 
nie stanowią zazwyczaj dodatkowe miejsce pracy,
ograniczona liczebność kadry oraz jej zatrudnienie na drugim etacie • 
skutkuje ofertą kształcenia sprowadzającą się do niestacjonarnych 
studiów I stopnia,
częsty brak własnej bazy laboratoryjnej powoduje, że realizacja pro-• 
gramu nauczania odbywa się w innych jednostkach na podstawie od-
powiednich porozumień. Baza ta jest sukcesywnie rozwijana.
sporadycznie zawierane są porozumienia międzynarodowe, a studenci • 
mają znikomy udział w programach międzynarodowych.

Do słabych stron kierunku oferowanego w uczelniach grupy A. i B. 
zaliczyć można:

w różnym stopniu wdrożony został system punktowy. W wielu przy-• 
padkach system sprowadza się jedynie do przypisania punktów, brak 
jest mechanizmów pozwalających na sterowanie procesem nauczania. 
Jedynie w kilku jednostkach system ten został w pełni wdrożony,
w różnym stopniu jest wdrożony wewnętrzny system zapewnienia • 
jakości nauczania. Często sprowadza się do okresowej oceny kadry, 
przypadkowych ankiet i hospitacji. W kilku przypadkach opracowa-
no i wdrożono uczelniany system zapewniania jakości, lecz stosowany 
jest on z różnym skutkiem na różnych wydziałach,
brak oferty kształcenia w językach obcych. Pojawiają się propozycje • 
realizacji pojedynczych przedmiotów uruchamiane w zależności od 
zainteresowania studentów,
duża liczba skreśleń studentów po pierwszym roku studiów. W niektó-• 
rych jednostkach na studiach dziennych, wskaźnik ten przekracza 40% 
przyjętych na studia. Świadczy to o słabym przygotowaniu młodzieży 
do studiów technicznych, zwłaszcza o niskim poziomie wiedzy z przed-
miotów podstawowych (matematyka, fi zyka, chemia). Na studiach 
niestacjonarnych, wskaźnik ten jest znacznie wyższy i w niektórych 
przypadkach przekracza 70%. Czynnikiem wpływającym na decyzje 
o rezygnacji ze studiów są dodatkowe opłaty za studia zaoczne.

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian.
„Transport” jest dynamicznie rozwijającym się kierunkiem studiów, 

dobrze ulokowanym na rynku pracy. Budzi duże zainteresowanie młodzie-
ży. Analizując szczegółowe dane liczbowe dotyczące oferty dydaktycznej 
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można zauważyć, że w ofercie studiów stacjonarnych praktycznie brak 
jest studiów II stopnia. Podobnie w ofercie studiów niestacjonarnych bra-
kuje „jednolitych studiów magisterskich”. Należy to wyjaśnić zachodzą-
cymi zmianami i wdrażaniem trójstopniowego systemu studiów. Biorąc 
pod uwagę zainteresowanie młodzieży oraz ofertę rynku pracy, można się 
spodziewać powstania nowych ofert kształcenia na kierunku „transport” 
głównie na poziomie studiów pierwszego stopnia w Państwowych Wyż-
szych Szkołach Zawodowych oraz w szkołach niepublicznych. Na drugim 
stopniu kształcenia można się spodziewać nowych interdyscyplinarnych 
specjalności wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii oraz spo-
łecznego wymiaru omawianego kierunku.

Na zakończenie nasuwa się ogólniejsza uwaga dotycząca kierunków 
technicznych. Wieloletnie zaniedbania w wykształceniu w naukach przy-
rodniczych wytworzyły wśród młodzieży przekonanie, że studia na kierun-
kach technicznych są poza ich zasięgiem. Przekonanie to potęguje fakt, że 
spadło zainteresowanie studiami technicznymi, a w związku z tym obni-
żył się średni poziom kandydatów na studia techniczne. Stąd duża liczba 
skreśleń po I roku studiów, co pogłębia opinię o trudności tych studiów. 
Konieczna jest zmiana takiego podejścia potencjalnych kandydatów na 
studia poprzez podniesienie rangi w szkołach ponadpodstawowych takich 
przedmiotów jak matematyka, fi zyka czy chemia. Nie bez znaczenia jest 
przedstawianie możliwości rynku pracy i odpowiednie ulokowanie zawo-
du „inżyniera” w społeczeństwie opartym na wiedzy. Zmiany demogra-
fi czne oraz konkurencyjna oferta edukacyjna pochodząca z krajów Unii 
Europejskiej powoduje, że oferta edukacyjna kierowana jest do coraz 
mniejszej grupy młodzieży, a tym samym powinna ona w lepszym stopniu 
wykorzystać jej możliwości i zainteresowania. 
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz

Raport podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

WETERYNARIA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 4

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 4
w tym:
- w uczelniach publicznych: 4,
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 3839
w tym:
- w systemie stacjonarnym: 3839
- w systemie niestacjonarnym: 0

4. Struktura wydanych ocen:

Uczelnie Studia
Ocena

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Publiczne
Stacjonarne 1 3 0 0

Niestacjonarne 0 0 0 0

Razem 1 3 0 0

5. Informacje o ocenionych jednostkach:
ocenie jakości kształcenia poddano wszystkie jednostki, w których • 
kształcenie na kierunku „weterynaria” jest prowadzone od ponad 4 lat 
i wypromowano w nich absolwentów. Kierunek oceniono w następują-
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cych uczelniach: Akademii Rolniczej w Lublinie, Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu, Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie.
we wszystkich uczelniach kierunek „weterynaria” jest prowadzony • 
jedynie w formie stacjonarnych, 5,5-letnich jednolitych studiów ma-
gisterskich.

6. Analiza mocnych stron kierunku:
kształcenie na kierunku „weterynaria” jest prowadzone wyłącznie • 
w uczelniach publicznych od ponad 50 lat. Długa tradycja kształcenia 
pozwoliła uczelniom zgromadzić potrzebną kadrę i zorganizować bazę 
materialną oraz wypracować poprawne programy i właściwe metody 
nauczania,
we wszystkich uczelniach wydziały prowadzące kształcenie na kierunku • 
„weterynaria” posiadają pełne prawa akademickie z uprawnieniami do 
nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego w dyscy-
plinie „weterynaria”, właściwej dla kierunku studiów. Uczelnie wykształ-
ciły liczną kadrę nauczycieli akademickich o wysokich kwalifi kacjach. 
W żadnej spośród tych 4 uczelni nie stwierdzono niedoborów kadrowych 
kształcenia kierunkowego. Ponadto, kadra wydziałów prowadzących 
kierunek „weterynaria” jest dobrze uzupełniana kadrą wydziałów 
prowadzących inne kierunki studiów (rolnictwo i zootechnika),
we wszystkich wymienionych uczelniach kadra nauczycieli akademic-• 
kich prowadzi badania naukowe odpowiadające problematyce kształ-
cenia na kierunku. Zakres prac badawczych jest szeroki, a ich poziom 
stanowi, że uczelnie są ważnymi ośrodkami tworzenia i upowszechnia-
nia wiedzy weterynaryjnej. Ta wiedza służy kształceniu kierunkowe-
mu i akademickości studiów. Wszystkie wydziały prowadzące studia 
na kierunku „weterynaria” uzyskały I kategorię w ostatniej ocenie 
parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.
w uczelniach tych istnieje dobra lub bardzo dobra baza materialna • 
do kształcenia na poziomie akademickim na kierunku „weterynaria”. 
Uczelnie posiadają dostateczną liczbę pomieszczeń audytoryjnych, 
laboratoryjnych i klinicznych oraz pracowni przedmiotowych, a także 
stacje dydaktyczno–badawcze służące kształceniu praktycznemu i ba-
daniom. Najlepszą bazą materialną dysponują: SGGW w Warszawie 
i UP we Wrocławiu, ale dwie pozostałe uczelnie prowadzące kierunek 
„weterynaria” dysponują tylko nieco skromniejszymi, a więc także 
wystarczająco dobrymi warunkami kształcenia,
we wszystkich uczelniach istnieją dostateczne zbiory biblioteczne • 
literatury przedmiotowej, właściwej dla kierunku studiów, przy czym 
w większości uczelni te zbiory są bardzo bogate.
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7. Analiza słabych stron kierunku:
Głównymi słabymi stronami kierunku „weterynaria” w uczelniach są 

te, które dotyczą organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, a wśród 
nich następujące:

zajęcia z przedmiotów zawodowych i kierunkowych, w tym kli-• 
nicznych, prowadzone są w zbyt dużych grupach ćwiczeniowych. 
Trudności fi nansowe uczelni sprawiają, że podejmują one działania 
oszczędnościowe skutkujące niezadowalającą organizacją studiów 
i prowadzeniem zajęć praktycznych (w tym klinicznych) w zbyt dużych 
grupach,
wyraźnie utrudniony dostęp do prowadzenia zajęć klinicznych na du-• 
żych zwierzętach gospodarskich, gdyż główne obiekty kliniczne znaj-
dują się w miastach. Również odbywanie praktyk klinicznych przez 
studentów nastręcza wiele problemów, w związku z prywatyzacją sek-
tora usług weterynaryjnych,
dotychczas nie opracowano katalogu podstawowych umiejętności • 
klinicznych absolwenta kierunku „weterynaria”. Nie wprowadzono 
dotychczas indywidualnych staży klinicznych pod bezpośrednim nad-
zorem nauczyciela akademickiego,
powyższe uwagi w różnym stopniu dotyczą poszczególnych uczelni. • 
Jednak uczelnie podjęły działania naprawcze, na ogół z dobrym skut-
kiem. 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
kształcenie na kierunku „weterynaria” przebiega zgodnie z wymaga-• 
niami określonymi w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych i z innymi wymaganiami prawa (farma-
ceutycznego, o inspekcji weterynaryjnej, ochronie zdrowia zwierząt 
i zwalczaniu chorób zakaźnych, o ochronie zwierząt),
uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku „weterynaria” zatrud-• 
niają liczną, kadrę nauczycieli akademickich kształcenia podstawowe-
go i kierunkowego,
uczelnie dysponują wystarczającą, a niekiedy bardzo dobrą, bazą ma-• 
terialną, w tym kliniczną i laboratoryjną oraz zasobami bibliotecznymi 
do kształcenia na tym kierunku,
kadra nauczycieli zatrudniona w uczelniach dobrze rozpoznaje istotne • 
treści kształcenia na kierunku,
nowy standard kształcenia przewiduje 300 godzin zajęć klinicznych, • 
realizowanych w trakcie ostatnich dwóch semestrów studiów. Dobre 
wyposażenie wydziałów w obiekty kliniczne stwarza szansę pełnego 
przygotowania absolwentów kierunku także w zakresie kształcenia 
klinicznego,
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duża liczba studentów (ponad 3800 osób) w czterech dobrze wyposa-• 
żonych ośrodkach akademickich powinna zaspokoić zapotrzebowania 
gospodarki narodowej na absolwentów kierunku „weterynaria” w naj-
bliższej przyszłości.
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Raport opracowali:  
dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Łochowicz

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku studiów

WŁÓKIENNICTWO

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 
 w tym:
- w uczelniach publicznych: 2
- w uczelniach niepublicznych: 0

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2
w tym:
- w uczelniach publicznych: 2
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 2174 
w tym:
- na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych: 1562
- na studiach niestacjonarnych: w uczelniach publicznych: 612

4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 2

Kierunek „włókiennictwo” jest prowadzony tylko w dwóch uczelniach: 
Politechnice Łódzkiej (od 1945 r.) i Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej w Bielsku-Białej (od 1966 r., początkowo w formie punktu konsulta-
cyjnego).
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Historię kierunku na uczelniach akademickich w Polsce, należy utożsa-
miać z powołaniem, jako pierwszej, Katedry Włókiennictwa na Politechni-
ce Lwowskiej już przed pierwszą wojną światową, oraz powołaniem dru-
giej w 1931 roku na Politechnice Warszawskiej. Stosunkowo duży przemysł 
włókienniczy w Polsce, zatrudniający przed drugą wojną światową około 
250 000 ludzi, dysponował bardzo małą kadrą inżynierów. W ogromnej 
większości byli to chemicy pracujący w wykończalnictwie oraz mechanicy 
i elektrycy. Na przestrzeni wielu lat podejmowano starania o utworzenie 
jednostki akademickiej szkolącej inżynierów włókienników w doskonale 
rozwijającej się, jako ośrodek włókiennictwa, Łodzi. Po drugiej wojnie 
światowej jedynym ośrodkiem akademickim, który podjął się kształcenia 
inżynierów włókienników była Politechnika Łódzka. W Polsce stanowi 
ona w zasadzie jedyne źródło kadry inżynierskiej i naukowej w zakresie 
kierunku i dyscypliny włókiennictwo.

W roku 1945 w nowo powołanej Politechnice Łódzkiej obok 3 wydzia-
łów powstał Oddział Włókienniczy, który w roku 1947 zostaje przekształ-
cony w Wydział Włókienniczy. W roku 1966 Wydział ten uruchamia punkt 
konsultacyjny studiów zaocznych w Bielsku-Białej. Trzy lata później 
powstaje tam Filia Politechniki Łódzkiej z Oddziałem Włókienniczym, 
a w roku 1990 Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. 
Wydział ten działa do dziś w ramach powstałej w roku 2001 Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. Tak więc, kadra akademicka rozwijała się 
początkowo tylko w Łodzi, a następnie zasiliła drugi ośrodek z dobrym 
zapleczem przemysłowym.

W roku 1994 na Wydziale Włókiennictwa Politechniki Łódzkiej uru-
chomiono Podyplomowe Studium Univeriste de la Mode, którego celem 
jest kształcenie absolwentów szkół wyższych w zakresie mody z wykorzy-
staniem tekstyliów.

Kształcenie na kierunku włókiennictwo, mimo bardzo dobrej kadry 
skoncentrowanej głównie w jednym ośrodku, jest w pewnym sensie utrud-
nione, ze względu na upadek przemysłu włókienniczego w Polsce. Jednost-
ki kształcące są mocne, mają dobrą kadrę, ale koszt kształcenia jest duży, 
ze względu na konieczność prowadzenia różnorodnych zajęć laboratoryj-
nych i projektowych przy małym wsparciu przemysłu. Kierunek jest pro-
wadzony tylko w uczelniach publicznych, a liczba studentów (powyżej 2 
000) jest mała w stosunku do liczby pracowników naukowo-dydaktycznych 
(około 150). Dominują studenci studiów stacjonarnych. Liczby kandydatów 
na studia w ostatnich latach są zbliżone do liczby miejsc w obu uczelniach. 
Sprawność studiowania jest mała, po pierwszym roku jest duży odsiew.

5. Analiza mocnych stron kierunku:
bardzo dobra kadra naukowa. Obie jednostki mają prawo doktoryzo-• 
wania, jedna również prawo nadawania stopnia naukowego doktora 
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habilitowanego w dyscyplinie włókiennictwo. W klasyfi kacji Rada Na-
uki usytuowane są w  2 i 3 kategorii,
właściwe proporcje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonar-• 
nych,
dobrze opracowane sylwetki absolwentów,• 
bardzo dobre i dobre laboratoria specjalistyczne. Dobre laboratoria • 
naukowe,
biblioteki dobrze zaopatrzone w potrzebną literaturę,• 
poprawnie działające systemy ankietyzacji, hospitacji i oceny okreso-• 
wej nauczycieli akademickich,
dobry system dyplomowania.• 

6. Analiza słabych stron kierunku:
baza lokalowa w niezbyt dobrym stanie,• 
brak sprzętu multimedialnego,• 
brak procedur utylizacji odpadów,• 
programy obu jednostek nie spełniały wymogów standardów naucza-• 
nia,
brak systemu ECTS,• 
w jednej jednostce semestr trwał 14 tygodni,• 
organizacja studiów niestacjonarnych z drobnymi zastrzeżeniami,• 

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Po wizytacji większość braków i usterek została usunięta. Likwidacja 

przemysłu związanego z włókiennictwem w obu ośrodkach wpływa nie-
korzystnie na możliwości tworzenia miejsc pracy dla absolwentów tego 
kierunku oraz utrudnia organizację praktyk studenckich.



185

Raport opracował: 
prof. Ryszard Cieśla

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku studiów

WOKALISTYKA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 8

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 8
w tym:
- w uczelniach publicznych: 8
- w uczelniach niepublicznych: 0

3. Liczba studentów kształcących się na ocenianym kierunku: 549
w tym:
- w uczelniach publicznych: 549
- w uczelniach niepublicznych: 0

4. Struktura wydanych ocen:

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Uczelnie publiczne 0 8  0 0

Uczelnie niepubliczne 0                    0   0 0

5. Analiza mocnych stron kierunku:
Analizę mocnych stron kierunku wokalistyka należy zacząć od zauwa-

żenia wybitnej kadry pedagogicznej. Generalnie, na wszystkich wizyto-
wanych wydziałach, zajęcia prowadzone są przez doświadczonych peda-
gogów legitymujących się wysoką wiedzą i znakomitymi umiejętnościami 
zawodowymi, także pedagogicznymi. Powszechnym jest system oceny 
asystentów sprawdzający kompetencje młodych wiekiem i stażem peda-
gogów, polegający na stałych konsultacjach i hospitacjach ich zajęć przez 
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najbardziej doświadczone autorytety wokalne. Zajęcia we wszystkich wi-
zytowanych ośrodkach prowadzone są, co sprawdziły Zespoły Oceniają-
ce, wg zatwierdzonych programów autorskich. We wszystkich wizytowa-
nych ośrodkach trzon kadry pedagogicznej stanowią pedagodzy, których 
udziałem była lub nadal jest znakomita kariera zawodowa, zarówno kra-
jowa ale i często zagraniczna. Wiedza i doświadczenie zdobyte na scenach 
i estradach koncertowych stanowią niezbędne uzupełnienie ich wiedzy 
i doświadczenia pedagogicznego.

Ponieważ tradycyjnym modelem kształcenia w polskich szkołach 
artystycznych jest model Mistrz-Uczeń, dla którego trudno byłoby znaleźć, 
równie atrakcyjną, formułę alternatywną, dlatego niezmiernie ważnym 
jest by w każdej uczelni trzon kadry stanowili artyści cenieni i uznani. 
I ten postulat jest jak najbardziej spełniony.

Uznani polscy pedagodzy-wokaliści nie tylko z powodzeniem wystę-
pują czy występowali w kraju i za granicą, ale są też często zapraszani do 
udziału w Jury wielu konkursów wokalnych, także międzynarodowych. 
Prowadzą warsztaty wokalne, uczestniczą w seminariach i sesjach po-
święconych zagadnieniom wokalnym, są też aktywni w działalności Pol-
skiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Wreszcie sami są animatora-
mi ogromnej ilości wydarzeń koncertowych czy kulturalnych. O jakości 
kształcenia świadczą też, a może przede wszystkim wyniki ich pracy. Jed-
nym z najbardziej wiarygodnych narzędzi sprawdzających poziom kształ-
cenia wokalnego na uczelniach muzycznych w Polsce jest zestawienie 
osiągniętych w ostatnich latach, przez studentów i absolwentów tychże 
uczelni, sukcesów na krajowych i zagranicznych konkursach wokalnych. 
Zamieszczone w poszczególnych raportach zestawienia nagród i wyróż-
nień bezsprzecznie udowadniają tezę o wysokiej jakości kształcenia na 
kierunku wokalistyka w Polsce.

Na koniec punktu poświęconego analizie mocnych stron kierunku 
wokalistyka należy zauważyć korzystną tendencję do stałej aktywnej 
refl eksji nad modelami kształcenia wokalnego, co przekłada się na 
aktywne uczestnictwo poszczególnych Rad Wydziałów w procesach opra-
cowywania nowych zmodyfi kowanych planów studiów tak, by odpowiadały 
one współczesnym wymaganiom zawodowym.

6. Analiza słabych stron kierunku:
Tak jak mocną stroną kierunku jest kadra pedagogiczna, tak do 

słabych stron należy bez wątpienia baza lokalowa, choć oczywiście nie 
we wszystkich analizowanych aspektach. By kształcenie młodych śpie-
waków było wszechstronne, musi zawierać w toku szkolenia dużą część 
zajęć praktycznych, do których należy przygotowanie partii scenicznej 
w profesjonalnych warunkach tj. na scenie, z orkiestrą, w kompletnych 
dekoracjach. Odpowiednim zapleczem w tej mierze nie dysponuje żadna 
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uczelnia w Polsce. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że w ostatnich 
latach władze poszczególnych wydziałów wokalnych w Polsce podejmują 
intensywne starania, by ten stan rzeczy zmienić. Szczęśliwie temu palące-
mu zapotrzebowaniu wychodzą naprzeciw dyrektorzy teatrów operowych 
w Polsce. To współpraca z nimi – polegająca zarówno na udostępnieniu 
sceny operowej wraz z całym zapleczem, jak i udzieleniu wsparcia fi nan-
sowego – pozwala wydziałom wokalnym organizować coroczne spekta-
kle operowe. Trzeba wszak dostrzec, iż w perspektywicznych planach 
rozwojowych uczelni artystycznych koncepcje wyposażenia wydziałów 
wokalnych w bazę teatralną stawiane są na pierwszym miejscu. Te starania 
należałoby zauważyć i wesprzeć. 

Przy generalnie bardzo dobrej ocenie kadry podkreślić należy nie za-
wsze właściwą wymianę pokoleniową. Wizytacje przeprowadzone przez 
komisje akredytacyjne wykazały, w dwóch przypadkach, pewne zaniedba-
nia w tej mierze, stanowiące spore zagrożenie dla perspektywy utrzyma-
nia uprawnień do kontynuowania kierunku. Przeprowadzone rozmowy ze 
stosownymi władzami zarówno uczelni jak i poszczególnych wydziałów 
wykazały, iż odpowiednie starania zostały już podjęte i pozwolą, miejmy 
nadzieję, na zatrzymanie niekorzystnych procesów. Należy zauważyć, 
że głównym powodem problemów z utrzymaniem kadry do prowadzenia 
kierunku stała się zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, wprowadzająca 
dużo wyższe limity wymogów formalnych w zakresie stanowisk profesor-
skich i habilitacyjnych. Również planowane w perspektywie najbliższych 
lat przejście na system studiów dwustopniowych (licencjat + magiste-
rium) i wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia dotyczące możli-
wości udzielania przez pedagogów z odpowiednimi kwalifi kacjami swoich 
uprawnień do prowadzenia kierunku, powodują konieczność zapewnienia 
dużo większej liczby stanowisk profesorskich i habilitacyjnych niż do tej 
pory, czemu na przeszkodzie stoją dość ograniczone uczelniane budżety. 
Dlatego też analizowane są możliwości wygospodarowania dodatkowych 
środków fi nansowych poprzez redukcje kosztów studiów.

Na koniec warto podnieść fakt, iż na dwóch uczelniach jest już realizo-
wany model dwustopniowy, na który to system w najbliższej przyszłości 
przejdą pozostałe uczelnie.

Wnioski i przewidywane tendencje zmian:7. 
Generalna ocena kierunku jest bardzo pozytywna, a przejście na sys-

tem kształcenia 3+2 pozwoli zdynamizować proces kształtowania atrak-
cyjnej oferty edukacyjnej, uwzględniającej nowoczesne tendencje i me-
tody pedagogiczne, pozwalając jednocześnie na znaczne zróżnicowanie 
samej oferty pod kątem rozwoju specjalizacji. Warto podkreślić fakt, iż na 
dwóch uczelniach ten system jest już realizowany. Zgodnie z tendencjami 
obecnymi w akademickim szkolnictwie europejskim, studiujący będzie 
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miał dużo większą swobodę i możliwości podejmowania indywidualnej 
decyzji dotyczącej wymiaru swojego kształcenia zarówno pod względem 
zawartości merytorycznej, jak i wyboru samej uczelni (absolwenci stu-
diów licencjackich, zdając na magisterium będą mogli decydować się np. 
na wybór innej niż macierzysta uczelni). Dokonująca się już od jakiegoś 
czasu wymiana studentów w ramach programu Erasmus-Sokrates prze-
konuje o rozwojowej tendencji dużo większej niż dotychczas obecności 
zagranicznych studentów na uczelniach krajowych. Z kolei co roku wzra-
sta liczba studentów krajowych, którzy korzystają z możliwości wyjazdu, 
przynajmniej na jeden semestr, za granicę, do renomowanych uczelni 
europejskich. W dalszej perspektywie powinna się pojawić dużo większa 
możliwość wymiany kadry pedagogicznej w ramach międzynarodowej 
współpracy pomiędzy poszczególnymi uczelniami. Formy tej współpracy 
też powinny się rozwinąć i wykroczyć poza wymiar okolicznościowych 
seminariów, wykładów czy warsztatów.
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Raport opracował: 
prof. Andrzej Banachowicz

Raport podsumowujący ocenę jakości 
kształcenia na kierunku studiów

WZORNICTWO
 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących  kierunek:  12
 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 12
    w tym:
-  w uczelniach publicznych: 10
- w uczelniach niepublicznych: 2
 

3. Liczba studentów kształcących się na ocenianym kierunku: 2162
     w tym:
  - w uczelniach publicznych: 1933,
- w uczelniach niepublicznych: 229,
 

4. Struktura wydanych ocen:

   Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa* Negatywna

Uczelnie publiczne 0           8         1*        1

Uczelnie niepubliczne 0           2         0        0

* W wyniku powtórnej oceny jakości kształcenia ocena warunkowa zmieniona została 
zmieniona  na pozytywną.

 
5. Analiza mocnych stron kierunku:

Mocną stroną kierunku jest oryginalny program, uwzględniający in-
terdyscyplinarny charakter studiów. Został on wypracowany w wyniku 
wieloletniej obserwacji efektów kształcenia i poddawany był stałej wery-
fi kacji i doskonaleniu. Nie powiela żadnych wzorców, chociaż niewątpli-
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wie jest również efektem czujnej obserwacji tego, co dzieje się w szkolnic-
twie na świecie. Na tym kierunku istotą jest silny nacisk na poszukiwanie 
i uwzględnianie z jednej strony racjonalnych, z drugiej wizjonerskich me-
tod projektowania. Jest to program bazujący na wyrazistych kryteriach 
dydaktycznych, opartych o posiadaną aparaturę badawczą – urządzenia 
do pomiaru i weryfi kacji rozwiązań projektowych. Student styka się nie 
tylko z konkretną metodyką projektowania, ale zarazem uświadamia so-
bie, że decyzje projektanta  wiążą się z konkretnym, wymiernym ryzy-
kiem konsumentów jego poczynań. Pedagog uświadamia mu, że dyspo-
nuje aparaturą i metodologią umożliwiającą - jeśli nie wyeliminowane 
pomyłki - to przynajmniej jej ograniczenie w znacznym stopniu. Studenta 
do twórczej pracy przygotowują w wielu uczelniach także oryginalne, au-
torskie programy, jak np. w Katedrze Metodyki Projektowania, Katedrze 
Przestrzeni i Barwy czy Katedrze Komunikacji Wizualnej. A to wszystko 
odbywa się także na bazie obserwowania przez studenta sztuk „czystych”, 
sztuk pięknych, czyli: malarstwa, grafi ki, rysunku  i rzeźby.

Obecny projekt kierunku „wzornictwo” zakłada, że studia na poziomie 
I stopnia mają trwać nie krócej niż 6 semestrów,  a liczba godzin nie 
powinna być mniejsza niż 2200. Studia II stopnia mają trwać nie krócej 
niż 4 semestry, a liczba godzin nie powinna być mniejsza niż 1000. Ten 
standard jest zbyt ubogi. 

Silną stroną kierunku jest także doświadczona, kompetentna i oddana 
kadra dydaktyczna, o dużym dorobku projektowym, świadoma znaczenia 
wysiłku dydaktycznego w obszarze sztuki, w którym bierze udział. Ta ak-
tywność pedagogów, szczególnie w ostatnim okresie przekłada się rów-
nież na częste kontakty z uczelniami zagranicznymi, polegające głównie 
na częstej wymianie nie tylko studentów, ale także pedagogów.  Kontakty 
te nie ograniczają się do uczelni europejskich, ale coraz częściej sięgają 
za ocean. Jest to kolejny element bardzo dobrego kształcenia studentów 
na tym kierunku – możliwość weryfi kacji i doskonalenia własnego pro-
gramu kształcenia. W wielu uczelniach – co należy podkreślić - istnieje 
bogata działalność wydawnicza oraz wystawiennicza. Są to wydawnictwa 
na bardzo wysokim poziomie, często o charakterze podręcznikowym, al-
bumowym, towarzyszące dużym prezentacjom dorobku. Ta duża aktyw-
ność wystawiennicza dotyczy zarówno pedagogów, jak i studentów, ca-
łego Wydziału Wzornictwa czy poszczególnych jednostek danej uczelni. 
Wszystkie Wydziały Wzornictwa także często uczestniczą we wspólnych 
prezentacjach nie tylko krajowych, ale też zagranicą, jak np. w Paryżu 
w roku 2002, w Kopenhadze w latach 2003 i 2004, czy St-Etienne w 2004 
roku.

Należy także wspomnieć o kwartalniku - piśmie o charakterze pro-
mocyjnym 2 + 3D, powszechnie uznanego jako pismo całego środowiska 
projektantów (od 2001 roku powstało już 18 jego numerów).
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Godne podkreślenia jest również to, że aktywność projektowa i wysta-
wiennicza studentów, w oparciu o bardzo dobre dotychczasowe kształce-
nie, przekłada się na naprawdę efektowną listę laureatów, zwycięzców 
czy choćby wyróżnionych w konkursach wzorniczych w kraju i na całym 
świecie. 

6. Analiza słabych stron kierunku:
Do słabości kierunku zaliczyć należy niemal całkowity brak współpra-

cy poszczególnych uczelni z szeroko pojętym przemysłem. Tracą na tym 
Uczelnie, ale również przemysł. Potencjał absolwentów kierunku wzor-
nictwo jest wykorzystywany w stopniu niedostatecznym. Trudno zliczyć, 
ile znaczących projektów nigdy nie doczekało się realizacji. Na całym 
świecie rządy wspomagają współpracę projektantów i szkół wzornictwa 
z przemysłem, ale także z niewielkimi prywatnymi wytwórcami.

Wspomnieć należy także o niewielkiej liczbie pozytywnie rozpatrzo-
nych wniosków o granty Rady Nauki. Procedury oceny parametrycznej 
nie przystają do specyfi ki wzornictwa i bardzo często spotykają się z oce-
ną negatywną.

Powinno też znaleźć się środki fi nansowe przeznaczane na zatrudnia-
nie kompetentnych osób i tworzenie w uczelniach jednostek odpowie-
dzialnych za przygotowywanie wniosków o środki pomocowe z Unii Eu-
ropejskiej. 

Pozyskane ewentualne granty i fundusze bardzo przydałyby się rów-
nież jako inwestycje w bazę lokalową i wyposażenie pracowni, warszta-
tów, laboratoriów itp. Jest to kolejny słaby punkt tego kierunku. Obok 
warsztatów i modelarni, co jest oczywiste, bardzo często w uczelniach 
laboratoria są bardzo ubogo wyposażone, lub nawet ich nie ma. Zdarza się 
też, że nie funkcjonują (są zbiorem starego, zepsutego lub zużytego sprzę-
tu), brakuje także innego wyposażenia. Dotyczy to pracowni „pomocni-
czych”: fotografi cznych, materiałowych, komputerowych czy laboratoriów 
barw, itp.

7. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
Bez wsparcia edukacyjnego nie da się utrzymać kierunku na europej-

skim poziomie (standardy). Z drugiej strony bez odpowiedniego wspar-
cia fi nansowo-strukturalnego oraz zbudowania relacji uczelnia-przemysł, 
kierunek będzie miał charakter wyłącznie niszowy.

Takie specjalności jak projektowanie produktu, projektowanie mody, 
komunikacja wizualna, ceramika i szkło – czyli wąskie specjalności 
problematyki projektowej będą się dalej rozwijały, nastąpi być może jeszcze 
większa specjalizacja regionalna danej dziedziny w uczelniach, może 
wykształcą się specjalności związane z przemysłem samochodowym lub 
inną popularną i powszechną gałęzią przemysłu. 
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Raport opracowała: 
Prof. dr hab. Danuta Strahl 

Raport podsumowujący 
ocenę jakości kształcenia na kierunku

ZARZĄDZANIE i MARKETING

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 171

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych do 2006 r.: 154
w tym:
- w uczelniach publicznych: 53
- w uczelniach niepublicznych: 101

3. Liczba studentów kształcących się w ocenianych jednostkach: 205739
co stanowi 10,7% ogólnej liczby studentów 
w tym:
- w uczelniach publicznych: 104562
- w uczelniach niepublicznych: 101177
 

4. Struktura wydanych ocen:

Razem Wyróżnia-
jąca

Pozyty-
wna

Warun- 
kowa *)

Nega-
tywna

Odstąpienie 
od oceny

Uczelnie 
publiczne 57 0 29 19 5 4

Uczelnie 
niepubliczne 112 1 67 33 11 0

Razem 169 1 96 52 16 4

*) w toku powtórnej oceny jakości wydano następujące oceny(nie wszystkie jednostki 
zostały już poddane powtórnej ocenie jakości):

- pozytywne   – 43
- warunkowe   – 4
- negatywna   – 0
- odstąpienie od oceny   – 4
- razem   –  51 
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Podstawowe przyczyny warunkowych i negatywnych ocen jakości 
kształcenia występowały w następujących obszarach oceny

Kadra akademicka
niespełnienie wymogów dotyczących minimum kadrowego - określo-− 
nych przepisami prawa - głównie z powodu braku zgodności specjal-
ności naukowej nauczycieli akademickich tworzących to minimum 
z zakresem dydaktycznym kierunku „zarządzanie i marketing”;
niespełnienie - określonej przepisami prawa - relacji między liczbą stu-− 
dentów na danym kierunku studiów, a liczbą nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
brak oświadczeń nauczycieli akademickich deklarujących przynależ-− 
ność do minimum kadrowego na kierunku „zarządzanie i marketing”;
zatrudnienie nauczycieli akademickich tworzących minimum kadro-− 
we na studiach pierwszego stopnia w więcej aniżeli dwóch uczelniach, 
zaś na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w więcej niż w jed-
nej uczelni będącej podstawowym miejscem pracy;
brak udziału w procesie dydaktycznym nauczycieli akademickich two-− 
rzących minimum kadrowe na kierunku „zarządzanie i marketing”;
brak udziału w procesie dydaktycznym cudzoziemców zaliczanych do − 
minimum kadrowego na kierunku „zarządzanie i marketing”;
brak systemu oceny kadry akademickiej.− 

Program oraz proces kształcenia
niewłaściwa realizacja standardów nauczania (w tym w szczególności − 
na studiach niestacjonarnych), polegająca na prowadzeniu zbyt małej 
liczby godzin pozwalających na zrealizowanie treści programowych 
oraz braku niektórych treści określonych w tych standardach;
niewłaściwa obsada zajęć (profi l naukowy prowadzącego zajęcia − 
dydaktyczne nauczyciela akademickiego nie odpowiadał zakresowi 
dydaktycznemu przedmiotu) ;
powierzanie wykładów osobom z tytułem zawodowym magistra;− 
prowadzenie przez jednego nauczyciela akademickiego, zbyt wielu − 
(od siedmiu do dziewięciu) wykładów z przedmiotów tematycznie 
wyraźnie odległych od siebie;
kształcenie o charakterze inżynierskim nie spełniało wymagań FEANI − 
(zbyt niski był udział przedmiotów o charakterze technicznym);
luźne powiązanie sylwetki absolwenta z programem kształcenia na − 
kierunku „zarządzanie i marketing”;
niski stopień komputeryzacji zajęć dydaktycznych;− 
zbyt niski udział zajęć o charakterze aktywizującym, w szczególności − 
ćwiczeń;
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niewłaściwe budowanie profi lu programowego dla specjalności, luźno − 
związanego z kierunkiem „zarządzanie i marketing”;
zbyt słabe powiązanie programowe studiów pierwszego i drugiego − 
stopnia;
brak właściwie opracowanych sylabusów, w szczególności opisu treści − 
programowych, celu kształcenia, formy prowadzonych zajęć, zasad 
zaliczania przedmiotów;
brak zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia;− 
prowadzenie kształcenia w systemie eksternistycznym bez przygotowania − 
odpowiednich materiałów dydaktycznych, bez opracowania właściwych 
zasad oceny pracy własnej studenta, bez określenia sposobów przepro-
wadzania egzaminów oraz weryfi kacji wiedzy i umiejętności studenta.

Egzamin dyplomowy
tematyka prac dyplomowych nie odpowiadająca zakresowi dydak-− 
tycznemu kierunku „zarządzanie i marketing”;
niezadawalający poziom prac dyplomowych;− 
zbyt tolerancyjny system wag dla ocen końcowych na egzaminie − 
dyplomowym;
zbyt mała wnikliwość promotorów i recenzentów przy opracowywaniu − 
recenzji prac dyplomowych.

Badania naukowe
mała aktywność naukowo-badawcza jednostki organizacyjnej prowa-− 
dzącej kierunek „zarządzanie i marketing”;
słaby związek prowadzonych badań naukowych z obszarem dydak-− 
tyczno-naukowym kierunku „zarządzanie i marketing”.

Organizacja zajęć dydaktycznych
brak konsultacji dla studentów;− 
zbyt liczne grupy ćwiczeniowe i seminaryjne;− 
nadmierne obciążenia dydaktyczne adiunktów;− 
nadmierne przeciążenie studentów na studiach niestacjonarnych − 
w czasie jednego zjazdu;
wadliwa konstrukcja planu zajęć na studiach niestacjonarnych (6 go-− 
dzinne bloki  zajęć z jednego przedmiotu, prowadzenie zajęć przez 
wiele godzin przez jednego wykładowcę).

Baza dydaktyczna
bardzo skromne zasoby biblioteczne;− 
brak czasopism naukowych o profi lu tematycznym odpowiadającym − 
kierunkowi „zarządzanie i marketing”;
złe warunki lokalowe.− 
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Warunkowa ocena jakości kształcenia przyznawana była jednostce 
organizacyjnej tylko wówczas gdy przedstawione zostały przez nią wia-
rygodne działania mające na celu usunięcie zaistniałych uchybień i nie-
prawidłowości w okresie jednego roku.

Jako ekstremalny przypadek można wskazać szkołę wyższą, w której 
stwierdzono np: skracanie czasu studiów w sposób naruszający przepisy 
prawa i zagrażający jakości kształcenia, rekrutację studentów bez świa-
dectwa dojrzałości, istotne odstępstwa od standardów nauczania, zaniża-
nie nawet do 30% obowiązującego wymiaru godzin i treści programowych 
przedmiotów ujętych w standardach nauczania, brak minimum kadrowe-
go oraz nieprawidłowości w dokumentacji toku studiów. W uczelni tej 
naruszone zostały elementarne zasady jakości kształcenia jak np. m.in. 
zaliczenie przez studentów w okresie jednego semestru: 26 przedmiotów, 
zdanie egzaminów z 11 przedmiotów, (przy czym wpisy w kartach egza-
minacyjnych dokonane były często przez nauczycieli akademickich nie 
będących w obsadzie zajęć w tej uczelni) i napisanie pracy dyplomowej. 
Uczelnia ta po otrzymaniu negatywnej oceny jakości kształcenia została 
zamknięta.

Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia przyznano za następujące 
osiągnięcia:

wysoki stopień umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego zawierają-− 
cy: kształcenie dużych grup studentów z językiem angielskim jako języ-
kiem wykładowym na studiach pierwszego i drugiego stopnia, znaczący 
udział gościnnych wykładowców zagranicznych oraz międzynarodową 
wymianę studentów;
znaczący stopień umiędzynarodowienia działalności naukowo-badaw-− 
czej;
pozyskanie, w drodze konkursu, dużej liczby grantów fi nansowanych − 
przez KBN;
znaczący udział w programie studiów przedmiotów o charakterze inter-− 
dyscyplinarnym prowadzonych metodami aktywizującymi;
indywidualizacja kształcenia obejmująca wyselekcjonowaną grupę − 
studentów o najlepszych wynikach w nauce;
możliwość wyboru wykładów w językach obcych;− 
efektywna działalność kół naukowych związanych z kierunkiem „za-− 
rządzanie i marketing”;
udział studentów w konkursach międzynarodowych uczelni posiada-− 
jących akredytacje EQUIS zakończony nagrodami;
uzyskiwanie międzynarodowych certyfi katów jakości kształcenia;− 
prowadzenie cyklu programu edukacyjnego (International Master in − 
Management – ABEIMM), z trzema europejskimi uczelniami posia-
dającymi akredytację EQUIS, którego realizacja umożliwia uczestni-
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czącym w nim studentom uzyskanie wspólnego dyplomu;
udział studentów w badaniach naukowych;− 
wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez kontakty z przedstawicie-− 
lami życia gospodarczego;
nowoczesna i bogata w zbiory biblioteka.− 

II. Analiza mocnych stron

1. Struktura organizacyjna Uczelni
W uczelniach o długoletnich tradycjach akademickich struktura orga-

nizacyjna uczelni jest właściwie ukształtowana i sprzyja procesom rozwo-
jowym. Podporządkowana jest ona funkcjom naukowym i dydaktycznym. 
Na uwagę zasługuje struktura jednostek naukowo-dydaktycznych, bardzo 
wyraźnie wyprofi lowanych i zgodnych z zakresem dydaktycznym kierunku 
kształcenia. W uczelniach publicznych o profi lu ekonomicznym funkcjonu-
je kilka bardzo silnych jednostek naukowo-dydaktycznych o znaczącej licz-
bie nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem 
naukowym doktora habilitowanego oraz dużej liczbie młodych pracowni-
ków nauki, co tworzy dobre perspektywy rozwoju dla prowadzenia kształ-
cenia na kierunku „zarządzanie i marketing”. Dobrą zapowiedzią ewolu-
cji organizacyjnej uczelni jest także powoływanie w nich Biur Promocji 
i Biura Karier. W silnych uczelniach niepublicznych struktura organiza-
cyjna ma natomiast charakter „orientacji na studenta”, w wielu wypad-
kach jest ona bezwydziałowa.

2. Usytuowanie kierunku w strategii rozwoju Uczelni
Kierunek „zarządzanie i marketing” należał do najbardziej popular-

nych kierunków kształcenia w ostatnich dziesięciu latach. Liczba studentów 
studiujących na tym kierunku stanowiła aż 10,7 % ogólnej liczby studentów 
w kraju. Powszechność kierunku świadczy o dużej świadomości młodych 
ludzi (kandydatów) dotyczącej przydatności tego kierunku dla rozwoju 
gospodarki kraju i rozwoju własnej kariery zawodowej. Świadomość ta spra-
wiała, iż kierunek ten wybierała młodzież ambitna i utalentowana, co przyno-
siło, szczególnie w najlepszych uczelniach, dobre efekty dydaktyczne, m.in. 
w postaci osiągania bardzo dobrych wyników w nauce, uzyskiwania 
stypendiów ministra oraz podejmowanie studiów doktoranckich, które stają 
się ważnym elementem przyszłej kariery zawodowej w tych uczelniach.

3. Kadra akademicka.
Publiczne uczelnie o profi lu ekonomicznym, a także wydziały ekonomiczne 

kilku uniwersytetów mają bardzo silną kadrę naukowo-dydaktyczną o profi lu 
naukowym związanym z kierunkiem „zarządzanie i marketing”, zarówno 
w grupie młodych pracowników nauki jak i w grupie osób z tytułem naukowym 
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profesora oraz stopniem naukowym doktora habilitowanego. Uczelnie te do 
minimum kadrowego proponowały znacznie większą liczbę pracowników 
naukowo-dydaktycznych w stosunku do wymogów określonych przepisami 
prawa. Kadra ta posiada znaczący dorobek naukowy o wymiarze zarówno 
ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Na wydziałach o pełnych prawach 
akademickich istnieją znaczące w środowisku akademickim kraju szkoły na-
ukowe z zakresu nauk o zarządzaniu. Na uwagę zasługują też liczne uczelnie 
niepubliczne, które w swojej strategii rozwoju zakładają kształcenie na pozio-
mie studiów pierwszego stopnia i dbają o stabilną i spełniającą wymogi praw-
ne kadrę akademicką, o wysokich kwalifi kacjach naukowych, co umacnia ich 
aktualną pozycję na rynku edukacyjnym.

4. Działalność badawczo-naukowa
Uczelnie publiczne o profi lu ekonomicznym oraz wydziały ekonomicz-

ne niektórych uniwersytetów prowadzą imponującą działalność badawczo-
naukową oraz publikacyjną. Dobrym tego przykładem jest kategoryzacja 
Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki. Realizowane są 
liczne granty o tematyce związanej z kierunkiem „zarządzanie i mar-
keting”, fi nansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz fundusze europejskie. Niewielki jest jednak udział uczelni w 5 i 6 
Programie Ramowym Unii Europejskiej, choć niektóre uczelnie reali-
zowały w ich ramach po kilka tematów. Istotnym wyróżnikiem aktyw-
ności naukowej uczelni publicznych jest udział pracowników nauki 
w międzynarodowych oraz prestiżowych ogólnopolskich konferencjach 
naukowych o tematyce ściśle powiązanej z tym kierunkiem kształcenia. 
Na uwagę zasługuje wysiłek fi nansowy kilku uczelni niepublicznych, 
(kształcących na poziomie studiów drugiego stopnia) podejmowany 
na rzecz badań naukowych. Uczelnie niepubliczne również korzystają 
z funduszy pomocowych UE oraz często uzyskują wsparcie fi nansowe tych 
badań naukowych od samorządów regionalnych. Rezultaty tych działań 
są jednak zdecydowanie skromniejsze, w szczególności w pozyskiwaniu 
grantów fi nansowanych przez KBN. Kilka (12) przodujących uczelni nie-
publicznych uzyskało kategorię Komisji Badan na Rzecz Rozwoju Nauki 
Rady Nauki, co umocniło ich pozycję w środowisku akademickim. Uczel-
nie te realizowały znaczącą liczbę tematów z obszaru nauk o zarządza-
niu w ramach 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz grantów 
fi nansowanych przez KBN. Na badania naukowe uczelnie przeznaczyły 
w swoich budżetach średnio od 0,7% do 5,6% swoich przychodów.

W ostatnich latach można zaobserwować wzmożoną aktywność uczel-
ni niepublicznych w ubieganiu się o uprawnienia doktorskie w zakresie 
nauk o zarządzaniu, co nawet przy niepowodzeniu wniosku, niewątpliwie 
wzmacnia uczelnie zarówno ze względu na kadrę akademicką związaną 
z uczelnią jako podstawowym miejscem pracy, jak i badaniami naukowymi.
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Prace na rzecz praktyki gospodarczej
Większość poddawanych ocenie jakości kształcenia uczelni posiada 

związki z praktyką gospodarczą i prowadzi na jej rzecz różnorodne dzia-
łania. Sprowadzają się one do kształcenia, dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, wspólnie realizowanych prac projektowych i wdrożenio-
wych, dużych przedsięwzięć naukowych i naukowo-badawczych. Szcze-
gólne miejsce w tych działaniach zajmował udział w budowaniu strategii 
oraz rozwoju regionalnego i lokalnego dla samorządów terytorialnych. 

5. Stopień umiędzynarodowienia
Większość szkół wyższych zabiega o kontakty międzynarodowe. Ak-

tywna współpraca międzynarodowa w zakresie wspólnych projektów 
naukowych (5 i 6 Program Ramowy Unii Europejskiej) oraz wymiany 
kadry akademickiej ma miejsce na ogół w dużych i silnych uczelniach. 
W prestiżowych szkołach publicznych znacząca część studentów studiuje 
również na wielu uczelniach nie tylko europejskich. Potwierdza to także 
ich przygotowanie do realizacji międzynarodowej wymiany studentów 
(np. posiadają wdrożony system ECTS). Rozwinięte są również kontakty 
międzynarodowe w ramach programu Sokrates/Erasmus. Ścieżki „an-
gielskie” na kierunku „zarządzanie i marketing”, występują tylko w kil-
ku polskich uczelniach, co jest dobrą zapowiedzią umiędzynarodowienia 
procesu kształcenia.

6. Program kształcenia
Silną stroną oferty programowej na kierunku „zarządzanie i marke-

ting”, jest różnorodność i obfi tość oferowanych specjalności. Najlepsze 
uczelnie publiczne o profi lu ekonomicznym zapewniają studentom bar-
dzo dobrą obsadę zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycie-
li akademickich posiadających dorobek naukowy ściśle odpowiadający 
programowi dydaktycznemu prowadzonego przedmiotu. Są uczelnie 
(wprawdzie nieliczne), które zapewniają studentom możliwość kształ-
towania indywidualnej ścieżki kształcenia i korzystania z bogatej oferty 
przedmiotów do wyboru. Można też odnotować sporadyczne inicjatywy 
włączania studentów do prac na rzecz praktyki gospodarczej oraz badań 
naukowych, co pozwala na zdobycie oczekiwanych umiejętności. Waż-
nym uzupełnieniem oferty programowej jest działalność kół naukowych 
o profi lu skierowanym na zarządzanie, które w ostatnich latach bardzo się 
zaktywizowały.

System ewaluacji procesu kształcenia
Większość szkół wyższych posiada swój wewnętrzny system ewaluacji 

procesu kształcenia. W niewielu jednak uczelniach stanowi on spójną we-
wnętrznie całość, składającą się z jasno określonych zadań, narzędzi ich 
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realizacji oraz jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich wy-
konanie. Można stwierdzić, iż orientacja na jakość kształcenia jest w peł-
ni uświadomiona w działalności silnych polskich uczelni, choć wymaga to 
ujęcia w ramy instytucjonalne.

Metody dydaktyczne
 W uczelniach o dużym potencjale naukowym i dydaktycznym innowa-

cyjność procesu dydaktycznego polegała w głównej mierze na stosowaniu 
metod aktywnych wymagających wykorzystania narzędzi informatycz-
nych. Stosowane są również takie metody pracy ze studentami jak: opisy 
sytuacyjne, gry kierownicze, metody symulacyjne, eseje, indywidualne 
koncepcje modelowe. 

 Prace dyplomowe i magisterskie
Poziom prac zarówno magisterskich jak i licencjackich, tylko w nie-

wielu szkołach wyższych, uznać można za ich silną stronę. Dotyczy to 
uczelni o uznanej pozycji naukowej i dydaktycznej, choć i tam wskazywa-
no przypadki zdecydowanie odbiegające od wzorca. Za wysoce pozytyw-
ne zachowania uczelni należy uznać ich udział - z dobrymi rezultatami 
- w licznych i uznanych już w kraju konkursach na prace dyplomowe. 
Wiele dobrego do procesu dydaktycznego wnosi każdy udział studentów 
w konkursach na prace dyplomowe, również o zasięgu lokalnym w któ-
rych biorą udział liczne uczelnie publiczne i niepubliczne. Dobrze należy 
ocenić działania wielu uczelni, które umożliwiają wolny wybór opiekuna 
prac dyplomowych spełniając oczekiwania młodych ludzi w zakresie ich 
zainteresowań naukowych.

Praktyki zawodowe
Interesujące rozwiązania w zakresie praktyk zawodowych można 

spotkać w wielu uczelniach niepublicznych. Charakteryzuje je aktywna 
współpraca uczelni z różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami oferują-
cymi miejsca do odbycia takiej praktyki, realizacja określonych projek-
tów zespołowych, staranna dokumentacja formułująca zarówno cele jak 
i zadania do wykonania w tym czasie dla studentów.

7. Baza dydaktyczna
W kilku uczelniach publicznych i niepublicznych można zaobserwować 

imponujący proces inwestycyjny. Powstały nowoczesne wielofunkcyjne 
budynki dydaktyczne, aule wykładowe, biblioteki, laboratoria komputerowe, 
obiekty sportowe, a także pomieszczenia przeznaczone jako hotele dla studen-
tów (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uni-
wersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Społeczna 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i in.). W wielu uczel-
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niach dokonano kapitalnych remontów własnych nieruchomości, jak również 
remontów pomieszczeń wynajmowanych lub dzierżawionych (np. Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Bankowości w Poznaniu). Wiele uczelni skutecznie pozyskiwało fundusze 
pomocowe Unii Europejskiej, przeznaczając je w głównej mierze na adapta-
cje bazy dydaktycznej oraz na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego. 
Uczelnie publiczne posiadają bardzo bogate zbiory biblioteczne, dostęp do 
baz danych, bardzo szeroki wachlarz specjalistycznych czasopism polskich 
i zagranicznych. Jest też kilka uczelni niepublicznych, których biblioteki 
są nowoczesne i znakomicie wyposażone w księgozbiory i czasopisma m.in. 
z bezpośrednim dostępem do zbiorów (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Znaczna część uczelni publicznych i niepublicznych posiada wystarczający 
stan pracowni komputerowych.

III. Analiza słabych stron
1. Struktura organizacyjna Uczelni

W nowo powstałych uczelniach brak jest właściwej struktury organiza-
cyjnej wspierającej proces zarówno dydaktyczny jak i naukowy. Identyfi kuje 
to się dwoma zjawiskami. Pierwsze, w którym jednostki organizacyjne od-
powiedzialne za prowadzony przez Uczelnię kierunek studiów są zbyt małe. 
Uniemożliwia to realizację procesu kształcenia na odpowiednio wysokim 
poziomie. Drugie zjawisko, w którym jednostki organizacyjne zaś są nieliczne, 
co sprawia iż ich profi l jest bardzo pojemny i łączy w sobie zbyt wiele obsza-
rów dydaktycznych np. w ramach jednego wydziału lub katedry realizowany 
jest proces kształcenia na kilku kierunkach z różnych grup kierunkowych 
(np. Wydział Ekonomiczny prowadzi kształcenie na kierunkach: „zarządzanie 
i marketing” oraz „pedagogika”). Szereg szkół wyższych posiada rozwiąza-
nie strukturalne charakteryzujące się istotnymi błędami merytoryczny-
mi i formalnymi, które utrudniają realizację zadań statutowych szkoły. 
Słabością struktury organizacyjnej uczelni publicznych i niepublicznych jest 
brak Biura Karier, które powinny między innymi śledzić losy absolwentów, 
co ma fundamentalne znaczenie dla jakości kształcenia.

2, Miejsce kierunku w strategii rozwoju Uczelni
Większość uczelni nie posiada strategii rozwoju, co uznać należy za 

istotny błąd. Jest to szczególnie ważne w sytuacji niestabilnego otocze-
nia, w którym funkcjonują. Brak strategii przekłada się na nieokreślenie 
miejsca, roli i przyszłości kierunku. Szereg szkół wykazuje brak zrozu-
mienia dla potrzeby budowania i realizacji takiej strategii, uznając to 
jako niecelowe i zbędne, nie mające wpływu na prowadzoną działalność 
dydaktyczną i naukową.
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3. Minimum kadrowe
Zdecydowana większość uczelni miała problemy z wypełnieniem mi-

nimum kadrowego. Dotyczy to przede wszystkim szkół niepublicznych. 
Bezpośrednią tego przyczyną był brak nauczycieli akademickich z tytu-
łem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego 
o specjalnościach odpowiadających kierunkowi studiów „zarządzanie 
i marketing”. Szczególnie trudna jest sytuacja kadrowa uczelni niepu-
blicznych z uprawnieniami do prowadzenia studiów na poziomie studiów 
drugiego stopnia. Uczelnie te z wielkim trudem mogą pozyskać samo-
dzielnych nauczycieli akademickich, w szczególności w wieku przedeme-
rytalnym, ponieważ przewaga konkurencyjna uczelni publicznych jest 
w tym zakresie ogromna (głównie ze względu na prestiż i stabilność 
zatrudnienia w tych uczelniach). Stąd też, w większości przypadków, 
właśnie z uwagi na wiek, nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum 
kadrowego mają zbyt małe obciążenie dydaktyczne (w niektórych szko-
łach niepublicznych nie prowadzą w ogóle zajęć dydaktycznych), a ich 
aktywność naukowa jest w wielu przypadkach wręcz symboliczna. Wiele 
uczelni zatrudniało cudzoziemców, których udział w procesie dydaktycz-
nym był często znikomy (np. prowadzenie zajęć raz w roku przez okres 
jednego tygodnia).

4. Profi l badań naukowych a proces dydaktyczny
Identyfi kowany w akredytowanych szkołach wyższych, zwłaszcza nie-

publicznych, profi l prowadzonych badań naukowych, w niewielu przypad-
kach spójny jest z procesem dydaktycznym związanym z prowadzonym 
kierunkiem studiów. W niektórych uczelniach nie udaje się precyzyjnie 
określić takiego profi lu, bowiem problematyka badań naukowych jest 
bardzo rozproszona i niespójna. Wynika to między innymi z braku dzia-
łania zespołów badawczych z jasno wytyczonymi zadaniami naukowymi. 
Pracownicy zatrudnieni w uczelniach niepublicznych często wnoszą swój 
dorobek naukowy uzyskany w uczelniach publicznych i niejednokrotnie 
kontynuują go indywidualnie, co nie tworzy spójnego profi lu badawczo-
naukowego jednostki prowadzącej kierunek „zarządzanie i marketing”.

5. Stopień umiędzynarodowienia
Znaczna część uczelni niepublicznych proces umiędzynarodowie-

nia traktuje jako istotne zadanie do realizacji w przyszłości. Istniejąca 
współpraca ma często charakter pozorny i nie obejmuje wspólnych badań 
naukowych czy wymiany studenckiej. Niewielka liczba studentów wyjeż-
dżających na studia za granicę z tych szkół, nie może świadczyć nawet 
o niskim stopniu umiędzynarodowienia. Zjawisko to dotyczy również 
nauczycieli akademickich.
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6. Dorobek wydawniczy
Dorobek wydawniczy szkół wyższych jest zróżnicowany. Jest on po-

chodną ich pozycji naukowej i badawczej. W dużych i silnych uczelniach 
jest znaczący, w małych zaś szkołach wyższych jest on niemal śladowy. 
Uczelnie niepubliczne, szczególnie te, które prowadzą studia drugiego 
stopnia podejmują zauważalny wysiłek wydawniczy, publikując liczne 
własne podręczniki, zeszyty naukowe, a także materiały konferencyjne. 
Jednakże znaczenie tych pozycji na ekonomicznym rynku wydawniczym 
jest niewielkie.

7. Programy  studiów:

Ocena z punktu widzenia standardów nauczania (minima programowe)• 
Brak minimów programowych był podstawową przyczyną odmowy wyda-

nia oceny pozytywnej. Zdecydowana większość szkół wyższych (publicznych 
i niepublicznych) nie spełniała standardów nauczania i to zarówno 
w ogólnej ilości godzin, jak również w poszczególnych grupach przed-
miotów (ogólne, podstawowe, kierunkowe). Nieodosobnione były przy-
padki realizacji części zajęć dydaktycznych poprzez tzw. projekty, bez 
wiarygodnej dokumentacji. Istotną słabością ocenianego kierunku była 
realizacja standardów nauczania na studiach niestacjonarnych. Wie-
le uczelni, w tym również prestiżowe uczelnie publiczne, nie wypeł-
niały wymogów określonych przepisami prawa w zakresie realizacji 
na studiach niestacjonarnych 100% wymiaru godzin i treści programo-
wych przedmiotów ujętych w standardach nauczania dla studiów sta-
cjonarnych w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem. Uczelnie 
nie proponowały w zamian innych form zajęć, właściwych dla studiów 
niestacjonarnych, które nie tracąc na jakości kształcenia potrafi łyby 
wymusić pracę własną studenta podlegającą systematycznej weryfi ka-
cji. Trzeba jednak pamiętać, iż ocena jakości kształcenia na kierunku 
„zarządzanie i marketing” przebiegała w początkowym okresie dostoso-
wywania uczelni do podwyższonych wymogów w zakresie standardów 
nauczania na studiach niestacjonarnych. Uczelnie nie poświęciły rów-
nież należytej uwagi sylabusom. Ich forma wymaga przede wszystkim 
ujednolicenia, wzbogacenia i rozbudowania treści programowych (łącz-
nie z podaniem podstawowej i w miarę aktualnej literatury). Wbrew 
zasadom higieny pracy umysłowej, zdarzały się przypadki grupowania 
zajęć dydaktycznych w bloki przedmiotowe (niekiedy po 6 godzin zajęć 
z jednego przedmiotu) i organizowania zjazdów w trakcie, których w cią-
gu jednego dnia realizuje się nawet do 13 godzin zajęć dydaktycznych 
(trwające wówczas od 8.00 do 21.00). Bloki przedmiotów specjalnościo-
wych i specjalizacyjnych nie zawsze zapewniały realizację wiedzy i umie-
jętności określonych w sylwetce absolwenta. W bardzo wielu uczelniach, 
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szczególnie w tych o mniejszych tradycjach akademickich brak było spój-
ności między celami kształcenia, środkami i rezultatami.

Ocena z punktu widzenia oferty poza standardowej• 
Znaczna część szkół wyższych nie proponuje studentom oferty dydak-

tycznej wychodzącej poza standardy nauczania. Własne propozycje pro-
gramowe ograniczają się wyłącznie do przedmiotów specjalnościowych. 
Brak jest przedmiotów swobodnego wyboru. Liczna przedmiotów wykła-
danych w językach obcych jest wręcz symboliczna.

8. System ewaluacji procesu kształcenia
W przeważającej większości szkół wyższych wewnętrzny system ja-

kości kształcenia jest tylko formalnym wypełnieniem wymogu oceny 
procesu dydaktycznego. Nie stanowi on podstawy dla podejmowania 
decyzji poprawiających jakość kształcenia. W praktycznym wymiarze 
ogranicza się on na ogół tylko do oceny kadry akademickiej i warun-
ków studiowania przez studentów w formie ankiet. W nielicznych przy-
padkach wyniki dokonanej oceny były omawiane na posiedzeniach Rad 
Wydziałów.

9. Metody dydaktyczne
W większości szkół wyższych przeważają tradycyjne metody dydaktycz-

ne. Innowacyjność procesu dydaktycznego w skali wszystkich jednostek 
prowadzących kierunek (154 ocenione do roku 2006) jest wręcz znikoma. 
Brak jest zupełnie metod weryfi kujących pracę własną studenta, w tym 
w szczególności na studiach niestacjonarnych. Zbyt mało uwagi poświęca się 
metodom dydaktycznym i formom zajęć pozwalających na zdobycie przez 
studenta określonych umiejętności, w szczególności w zakresie prowadzo-
nych przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych.

10. Prace dyplomowe i magisterskie
Poziom prac zarówno magisterskich jak i licencjackich, jaki był przed-

miotem oceny w akredytowanych szkołach wyższych na ocenianym kie-
runku, był bardzo zróżnicowany. Szczególną słabością tych prac obok nie 
zawsze zadawalającego poziomu był luźny związek tematyki z zakresem 
dydaktycznym kierunku „zarządzanie i marketing”, co w szczególności 
miało miejsce w uczelniach publicznych o profi lu innym niż ekonomicz-
ny oraz w tych uczelniach niepublicznych, które zatrudniają nauczycie-
li akademickich związanych z uczelniami o innym profi lu. Mało uwagi 
poświęciły uczelnie wypracowaniu właściwych formularzy recenzji, 
a także brak było wystarczającej troski o rzetelność i jakość sporządzo-
nych recenzji prac dyplomowych. Zbyt duża liczba studentów, w stosunku 
do kadry akademickiej sprawiła, iż w wielu uczelniach, zarówno w pu-



204

blicznych jak i niepublicznych, grupy seminaryjne były bardzo liczne 
(w skrajnych przypadkach dochodziły do 80–90 osób), co odbijało się 
negatywnie na jakości i poziomie prac dyplomowych oraz wnikliwości 
formułowanych recenzji (w skrajnych przypadkach recenzje ograniczały 
się do lakonicznych odpowiedzi na ujęte w formularzu recenzji pytania). 
Odnotowano różne formy i wymagania dotyczące egzaminu dyplomowego. 
Wiele uczelni nie zadbało o wystarczający obiektywizm przeprowadzanego 
egzaminu dyplomowego (brak przejrzystości zasad, zakresu merytorycz-
nego egzaminu, a także wagi dla ocen egzaminacyjnych).

11. Sprawy studenckie
Samorząd studencki zajmuje właściwe miejsce w życiu akademickim 

uczelni o długoletnich tradycjach akademickich. W uczelniach niepu-
blicznych trwa proces uspołecznienia relacji między studentami a wła-
dzami uczelni. Jest on szczególnie trudny w uczelniach, w których liczba 
studentów stacjonarnych jest śladowa. Studenci w bardzo małym stop-
niu biorą udział w tworzeniu oferty programowej kształcenia. Działal-
ność organizacji studenckich ogranicza się głównie do spraw: socjalnych, 
stypendialnych, organizowania życia sportowego i kulturalnego. W wielu 
uczelniach wystąpił problem nieterminowego wypłacania stypendium 
socjalnego oraz za wyniki w nauce.

12. Biblioteka 
Wiele uczelni niepublicznych posiada bardzo skromne zbiory biblio-

teczne i zupełny brak prenumeraty czasopism, w tym czasopism zagra-
nicznych. Brak jest także czytelni. Studenci zmuszeni są do korzystania 
z bibliotek innych uczelni. Jest to szczególnie trudny problem w małych 
miastach, w których nie ma uczelni publicznych. Zbyt mało uwagi w pro-
cesie dydaktycznym poświęca się kulturze studiowania literatury. Warun-
ki lokalowe uczelni są bardzo zróżnicowane. Na ogół są to wynajmowane 
od szkół pomieszczenia szkolne. Sporadycznie odnotowano przypadki, 
w których warunki lokalowe zupełnie nie odpowiadały minimalnym stan-
dardom edukacyjnym.

IV. Wnioski

Dokonana analiza i ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych 
upoważnia do sformułowania następujących wniosków.

Uczelnie o wieloletniej tradycji akademickiej dysponują kadrą 1. 
naukowo-dydaktyczną o imponującym dorobku naukowym związa-
nym z kierunkiem „zarządzanie i marketing”.
Słabością kierunku „zarządzanie i marketing” stała się jego ogromna 2. 
popularnośći powszechność kształcenia. Kierunek ten zaczęły prowa-
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dzić uczelnie publiczne o profi lu innym niż ekonomiczny, które nie 
zawsze były do tego zadania przygotowane szczególnie pod względem 
wymogów kadrowych. W uczelniach tych odnotowano więc między 
innymi: niski poziom prac dyplomowych i słabe ich powiązanie tema-
tyczne z dydaktycznym obszarem kierunku, prowadzenie zbyt wielu 
wykładów o bardzo zróżnicowanym zakresie tematycznym przez jed-
ną osobę, słabe powiązanie profi lu prowadzonych badań naukowych 
z kanonem wiedzy kierunku. Stąd aż 40% wydanych ocen stanowiły w 
tych uczelniach oceny warunkowe, a 10% oceny negatywne. W uczel-
niach o profi lu rolniczym na siedem szkół wyższych prowadzących 
kierunek „zarządzanie i marketing”, tylko jedna uczelnia w pierw-
szym terminie otrzymała ocenę pozytywną.
Wysoce negatywnym elementem wpływającym na jakość kształcenia 
na kierunku była zdecydowanie wyższa liczba studentów studiują-
cych w formie studiów niestacjonarnych w uczelniach niepublicz-
nych. Sytuacja ta wymaga wysiłku uczelni w zakresie doskonalenia 
metod dydaktycznych uwzględniających pracę własną studenta oraz 
właściwych sposobów jej weryfi kacji. W bardzo trudnej sytuacji ka-
drowej znalazły się uczelnie (w tym państwowe wyższe szkoły zawo-
dowe), które zgodnie z przepisami prawa przechodziły z kształcenia 
na specjalnościach na kształcenie na kierunku. 
Szczególnej troski i dyskusji wymagają studia na kierunku „zarzą-
dzanie i marketing” o charakterze inżynierskim (szczególnie wobec 
istnienia kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”), których ni-
szowy profi l może być oczekiwany na rynku pracy.

Uczelnie, które otrzymały ocenę warunkową dokonały wielkiego wy-3. 
siłku na rzecz poprawy jakości kształcenia i usunięcia wszystkich sła-
bych elementów procesu dydaktycznego wskazanych w czasie wizy-
tacji. W efekcie tych działań doprowadzono do całkowitej zgodności 
programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ze standardami 
nauczania na tym kierunku, co między innymi umożliwiło drożność 
kształcenia między poziomami studiów oraz między uczelniami oraz 
zapewniło wykształcenie w zakresie podstawowego kanonu wiedzy 
określonego dla kierunku. Uporządkowano i wzbogacono sylabusy 
prowadzonych w ramach kierunku przedmiotów. W wielu uczelniach 
zwiększono liczbę zjazdów na studiach niestacjonarnych odchodząc 
jednocześnie od nadmiernej koncentracji zajęć.
Uczelnie podjęły skuteczne działania naprawcze w celu pozyskania 4. 
nauczycieli akademickich o właściwym profi lu naukowym. Wzmoc-
niono nakłady fi nansowe na badania naukowe. Dokonano prenumera-
ty właściwych czasopism naukowych. Działaniom tym, często towa-
rzyszyła znacząca poprawa bazy lokalowej w wyniku przeprowadzo-
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nych remontów oraz zakupu nowych obiektów dydaktycznych. 
Od roku 2004 zmniejszyło się zainteresowanie kandydatów na studia 5. 
kierunkiem „zarządzanie i marketing”, aktualnie „zarządzanie”.
Szkoły wyższe coraz lepiej przygotowują się do procesu akredytacji, 6. 
w tym w szczególności w zakresie realizacji standardów nauczania 
oraz obsady minimum kadrowego.
Uczelnie dostrzegają rolę akredytacji w budowaniu swojego wizerunku.7. 
Obserwuje się poprawę formalno-prawnych warunków funkcjonowa-8. 
nia szkół wyższych.
Infrastruktura uczelni, w tym baza dydaktyczna, biblioteka i czytel-9. 
nie, charakteryzują się coraz  większą funkcjonalnością, doskonalszy-
mi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, wyższym standardem 
jakości obsługi, a zasoby biblioteczne systematycznie poprawiają się.

V. Przewidywane kierunki zmian
Przeprowadzona ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych pro-

wadzących kształcenie na kierunku „zarządzanie i marketing”, pozwala 
na sformułowanie dalszych kierunków działań, które polegać będą 
w szczególności na:

Rozwoju działalności naukowej i naukowo-badawczej, szczególnie w 1. 
tych uczelniach, które prowadzą kształcenie na  studiach drugiego 
stopnia.
Respektowaniu zasad wyznaczonych przez standardy nauczania, choć 2. 
nowa formuła tych standardów postawi przed uczelniami nieco trud-
niejsze zadania.
Tworzeniu indywidualnych standardów nauczania, (o których mowa 3. 
w § 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) przez uczelnie autono-
miczne, co powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności 
tych uczelni oraz podniesienia stopnia atrakcyjności kształcenia na 
tym kierunku (aktualna nazwa kierunku brzmi „zarządzanie”).
Doskonaleniu wewnętrznego systemu ewaluacji procesu kształcenia 4. 
zapewniającego spójność między celami kształcenia, środkami i re-
zultatami.
Doskonalenie oferty programowej uwzględniającej między innymi in-5. 
dywidualizację kształcenia oraz właściwe relacje  programowe mię-
dzy  studiami pierwszego i drugiego stopnia.
Wypracowaniu nowych zasad budowy i tworzenia struktury kwalifi -6. 
kacyjnej absolwenta.
Wypracowanie właściwych metod dydaktycznych pozwalających na 7. 
realizację ujętych w standardach nauczania treści programowych 
przy wyraźnie zmniejszonej liczbie godzin zachowując – a raczej 
doskonaląc – jakość kształcenia.
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Doprowadzenie do powszechnego stanu, w którym minimum kadro-8. 
we będzie silną strona szkół wyższych,
Docenieniu roli i znaczenia strategii uczelni, jako instrumentu uła-9. 
twiającego dalsze funkcjonowanie i rozwój szkoły wyższej.
Włączaniu się polskich uczelni w europejską przestrzeń edukacyjną.10. 

VI. Kierunki działań PKA
Przewidywane zmiany w szkolnictwie wyższym wynikające z ustawy 

z dnia 27 lipca 2006 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym postawią przed 
Państwową Komisją Akredytacyjną nowe wyzwania. Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące: nazw kierunków 
studiów, warunków prowadzenia kierunków studiów oraz oczekiwa-
nych standardów nauczania skłonią PKA do wypracowania i stosowa-
nia bardziej wrażliwych kryteriów oceny jakości kształcenia. Kryteria 
te powinny pozwolić ocenić wysiłek uczelni podjęty w celu doskona-
lenia jakości kształcenia przy spodziewanym obniżeniu godzin okre-
ślonych w standardach nauczania, a przy zachowaniu pojemności 
i zakresu treści programowych grup przedmiotów i obszarów wiedzy. 

Zespół Kierunków Ekonomicznych Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej stoi na stanowisku, iż wraz z pojawieniem się nowych standardów 
nauczania muszą pojawić się w uczelniach adekwatne metody kształce-
nia, uwzględniające w większym niż dotychczas stopniu, pracę własną 
studenta, a także właściwe metody weryfi kujące efekty tej pracy. Ma to 
służyć między innymi temu by jakość kształcenia, szczególnie w uczel-
niach słabszych, mogła się doskonalić. Szczególnej troski wymagać 
będzie ocena nabywanych przez studentów umiejętności i deklarowanej 
w sylwetce absolwenta struktury kwalifi kacyjnej.

Kolejnym ważnym elementem w ocenie jakości kształcenia dokony-
wanej przez PKA muszą stać się wewnętrzne systemy jakości kształcenia 
w każdej uczelni. Ta wewnętrzna konstytucja jakości procesu dydaktycz-
nego powinna przede wszystkim respektować spójność celów kształcenia 
z metodami ich realizacji i efektami uzyskanymi w trzech podstawowych 
obszarach kształcenia: wiedzy, umiejętności i postaw. Wymagać to będzie 
pogłębiania oceny spójności profi lu programowego kierunku i prowadzo-
nych w jego ramach specjalności ze strukturą kwalifi kacji absolwenta.

Trudnym problemem dla całego systemu szkolnictwa wyższego, 
w aspekcie jakości kształcenia, będzie skłonność uczelni do kształce-
nia na odległość. Brak dobrych wzorców i doświadczeń podpowiada, 
iż należy ten obszar oceny  traktować  ze szczególną troską zwraca-
jąc uwagę między innymi na skuteczność zdobywania przez studentów 
określonych umiejętności i zasady obiektywizmu ocen i wymagań wobec 
studentów.
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Interesującym i nowym doświadczeniem dla PKA będą uczelnie, któ-
re korzystać będą z możliwości jakie daje art.10 i art.11 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym do budowania własnych – indywidualnych stan-
dardów nauczania oraz kierunków studiów.

Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniać będzie również działania 
uczelni prowadzące do ich włączania się w europejską przestrzeń eduka-
cyjną.

Na podstawie pięcioletnich doświadczeń PKA należy sądzić, iż świado-
mość o wadze procesu akredytacji w działalności szkół wyższych sprzyjać 
będzie wspólnemu wysiłkowi na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.
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Raport opracował: 
Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz

Raport podsumowujący ocenę jakości
kształcenia na kierunku studiów

ZOOTECHNIKA

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 9

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 9
w tym:
- w uczelniach publicznych: 9
- w uczelniach niepublicznych: 0

3, Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 9391
w tym:
- w systemie stacjonarnym: 6725
 - w systemie niestacjonarnym: 2666

4. Struktura wydanych ocen:

Uczelnie Studia
Ocena

Wyróżniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna

Publiczne
Stacjonarne 0 9/2* 2 0

Niestacjonarne 0 9/5 5 0

Razem 0 9/7 7 0

* pierwsza ocena w tym także na skrócony okres / ocena powtórna.

5. Informacje o ocenionych jednostkach:
ocenom jakości kształcenia poddano wszystkie jednostki, w których • 
nauczanie na kierunku „zootechnika” jest prowadzone od ponad 4 lat 
i wypromowano w nich absolwentów. Kierunek oceniono w następują-
cych uczelniach: Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Akademii Rolni-
czej w Krakowie, Akademii Rolniczej w Lublinie, Akademii Rolniczej 
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w Poznaniu, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczym we 
Wrocławiu, Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Byd-
goszczy, Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie,
we wszystkich powyższych uczelniach kierunek „zootechnika” jest • 
prowadzony w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
w 7 uczelniach studia stacjonarne były prowadzone jako jednolite • 
5-letnie magisterskie ze stopniowym przechodzeniem na system dwu-
stopniowy, w 2 – studia dwustopniowe, natomiast w systemie niesta-
cjonarnym w 7 uczelniach prowadzono studia dwustopniowe, a w 2 – 
jednolite 5-letnie magisterskie i 4-letnie I stopnia. 

6. Analiza mocnych stron kierunku:
kształcenie na kierunku „zootechnika” jest prowadzone wyłącznie • 
w uczelniach publicznych. W 7 uczelniach kierunek ten jest prowadzo-
ny od ponad 50 lat, a w 2 od około30 lat. Długa tradycja kształcenia po-
zwoliła zgromadzić potrzebną kadrę i stworzyć bazę materialną oraz 
wypracować poprawne programy i właściwe metody nauczania,
w wszystkich ocenionych uczelniach wydziały prowadzące kształce-• 
nie na kierunku „zootechnika” posiadają pełne prawa akademickie 
z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora 
habilitowanego w dyscyplinie „zootechnika”, właściwej dla kierunku 
studiów. Uczelnie posiadają liczną kadrę nauczycieli akademickich 
o wysokich kwalifi kacjach. W żadnej uczelni nie stwierdzono niedobo-
rów kadrowych w zakresie kształcenia kierunkowego. Kadra wydzia-
łów prowadzących kierunek „zootechnika” jest dobrze uzupełniana 
przez nauczycieli akademickich wydziałów prowadzących inne kie-
runki studiów (rolnictwo i weterynaria),
duży potencjał kadrowy wydziałów pozwalał na uruchomienie specjal-• 
ności kształcenia w ramach kierunku,
kadra nauczycieli akademickich prowadzi badania naukowe odpowia-• 
dające problematyce kształcenia. Zakres prac badawczych jest szero-
ki, a ich poziom stanowi, że uczelnie są ważnymi ośrodkami tworzenia 
i upowszechniania wiedzy rolniczej. Ta wiedza służy kształceniu kie-
runkowemu i akademickości studiów II stopnia. Spośród 9 wydziałów 
prowadzących studia na kierunku „zootechnika”, 7 uzyskało I katego-
rię, a 2 – II w ostatniej ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
w 9 uczelniach akademickich istnieje dobra lub bardzo dobra baza ma-• 
terialna do kształcenia na poziomie akademickim na kierunku „zoo-
technika”. Uczelnie posiadają dostateczną liczbę pomieszczeń audyto-
ryjnych i laboratoryjnych oraz pracowni przedmiotowych, a także sta-
cje terenowe służące kształceniu praktycznemu i badaniom. Najlepszą 
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bazą materialną dysponują: SGGW w Warszawie, UP we Wrocławiu, 
AR w Poznaniu i UWM w Olsztynie. Pozostałe uczelnie dysponują 
skromniejszymi, ale wystarczająco dobrymi warunkami kształcenia,
we wszystkich uczelniach prowadzących kierunek istnieją dostateczne • 
zbiory biblioteczne literatury przedmiotowej, właściwej dla kierunku 
studiów, przy czym w większości uczelni te zbiory są bardzo bogate,
korzystnym zjawiskiem jest fakt, że 70% studentów odbywa studia • 
w systemie stacjonarnym,
prace dyplomowe magisterskie zwykle prezentują dobry lub co naj-• 
mniej zadowalający poziom merytoryczny i formalny

7. Analiza słabych stron kierunku:
Głównymi słabymi stronami kierunku „zootechnika” są braki dotyczą-

ce programu nauczania, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, 
a wśród nich następujące:

niespełnianie obowiązujących standardów dla kierunku, poziomu • 
i systemu kształcenia pod względem ogólnego wymiaru zajęć dydak-
tycznych. Zaniżony wymiar zajęć dydaktycznych stwierdzono na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych w 7 uczelniach. Niedobór godzin 
dydaktycznych wynosił od 5% do 15% na studiach stacjonarnych oraz 
od 20% do 40% na studiach niestacjonarnych,
do planu zajęć i wymiaru godzin dydaktycznych często zaliczano pra-• 
cownię magisterską lub pracę własną studenta, a także nie realizowano 
pełnego wymiaru godzinowego części przedmiotów „standardowych”,
w większości uczelni zbyt daleko posunięte jest kształcenie specjal-• 
nościowe.  W programach studiów wyodrębniono od 2 do 8 specjalno-
ści w ramach kierunku, a w nich zwykle także specjalizacje i profi le 
dyplomowania. Część tych specjalności znacznie odbiega od profi lu 
kształcenia kierunkowego, jednocześnie przy braku lub wyraźnym 
niedoborze kompetentnej kadry nauczania specjalnościowego,
w niektórych uczelniach prowadzi się nabór na specjalności kształcenia, • 
z odrębnymi programami nie spełniającymi wszystkich wymagań stan-
dardu nauczania. Podczas wizytacji stwierdzano, że studenci wiedzieli na 
jakiej studiują specjalności, ale nie wiedzieli na jakim kierunku studiów,
występują przypadki niewłaściwej organizacji procesu dydaktycznego, • 
polegające na nadmiernie liczebnych grupach studenckich na zaję-
ciach ćwiczeniowych (nawet do 45 osób), nierównomiernym obciążeniu 
studentów zajęciami w ciągu tygodnia, nadmierną liczbą godzin zajęć 
podczas zjazdów studentów niestacjonarnych, blokowaniu zajęć w kil-
kugodzinny ciąg jednego przedmiotu, na braku przerw między zajęciami 
(także przerw obiadowych),
duże braki występują w organizacji i programach praktyk zawodo-• 
wych. Studenci studiów stacjonarnych odbywali takie praktyki, ale 
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dość często w jednostkach i przedsiębiorstwach luźno związanych 
z rolnictwem, a dokumentacja praktyk zwykle była elementem wzbu-
dzającym wątpliwości. Studenci studiów niestacjonarnych zwykle nie 
odbywali praktyk zawodowych. 
prace dyplomowe często nie podejmują rozwiązania rzeczywistego pro-• 
blemu praktycznego i stanowią literaturowy opis wybranego tematu,
powyższe mankamenty w różnym stopniu dotyczą poszczególnych • 
uczelni. Jednak uczelnie podjęły, choć niekiedy opieszale, działania 
naprawcze, na ogół z dobrym skutkiem. 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian:
uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku „zootechnika” zatrud-• 
niają dostateczną, niekiedy liczną, kadrę nauczycieli akademickich 
kształcenia podstawowego i kierunkowego, natomiast występują nie-
dobory kadry w zakresie niektórych specjalności nauczania,
uczelnie dysponują wystarczającą, a niekiedy bardzo dobrą, bazą ma-• 
terialną i zasobami bibliotecznymi do kształcenia na kierunku,
kadra nauczycieli zatrudniona w uczelniach dobrze rozpoznaje istotne• 
treści kształcenia, jednak trudności fi nansowe uczelni sprawiają, 
że podejmowane są działania oszczędnościowe skutkujące odstępstwa-
mi od standardów nauczania i zasad poprawnej dydaktyki,
dążenie do uatrakcyjnienia studiów na kierunku „zootechnika” i po-• 
zyskania studentów, poprzez wyodrębnianie specjalności kształcenia, 
jest powszechne. Niekiedy specjalności odbiegają od profi lu kształce-
nia, nie spełniając standardu nauczania na kierunku. Nowy standard 
kształcenia umożliwi uczelniom lepsze przygotowanie absolwentów 
i prawidłowe kształtowanie specjalności w ramach kierunku studiów,
działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej sprawiła, że po pierw-• 
szych ocenach warunkowych uczelnie usunęły zdecydowaną większość 
uprzednich mankamentów programowych i organizacyjnych i obecnie 
wszystkie uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia na kierunku 
„zootechnika”,
duża liczba studentów (ponad 9000 osób) kształconych w 9 ośrodkach • 
akademickich z pewnym nadmiarem zaspokaja zapotrzebowanie go-
spodarki narodowej na absolwentów kierunku „zootechnika”. Można 
oczekiwać, że konkurencja na rynku usług dydaktycznych będzie po-
wodowała „wygaszanie” kształcenie w najsłabszych ośrodkach akade-
mickich. Już obecnie następuje stopniowe „wygaszanie” kształcenia 
w systemie niestacjonarnym, z uwagi na znaczną kosztochłonność 
kształcenia. W przyszłości jedyną formą kształcenia na kierunku „zoo-
technika” będą dwustopniowe studia stacjonarne.
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