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Wstęp  

 

Zgodnie z przyjętą misją: „(…) Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie polskich 

uczelni publicznych i niepublicznych w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę 

najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. 

Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyŜszych wysokiej pozycji 

na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich 

uczelni jako instytucji europejskich (…)”. 

Wyrazem tego dąŜenia jest między innymi niniejsza publikacja, będąca kolejną  

z cyklu broszur zapowiadanych w wydawnictwie z 2007 r. „Działalność Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej. Ocena kierunków studiów - podsumowanie, część I”.  

 

Prezentowane opracowanie zawiera raporty podsumowujące ocenę jakości kształcenia 

dokonaną na 16 kierunkach studiów. Materiał obejmuje analizę mocnych i słabych stron 

kaŜdego z ocenianych kierunków, sformułowane przez zespoły kierunków studiów wnioski,  

a takŜe przewidywane tendencje zmian.  

 

Do chwili obecnej ukazały się raporty podsumowujące ocenę jakości kształcenia 

przeprowadzoną na 37 kierunkach studiów. Ponadto – zgodnie z zapowiedzią – na stronie 

internetowej Komisji www.pka.edu.pl opublikowane zostały uzasadnienia przyznanych  

51 jednostkom ocen wyróŜniających. 
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Raport opracowała: prof. dr hab. Maria Rybczyńska 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

ANALITYKA MEDYCZNA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 10  

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 10  

- w uczelniach niepublicznych: 0  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 10 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 2331 

w tym: 

- na studiach stacjonarnych: 2331 

- na studiach niestacjonarnych: 0 

 

          Poziom studiów Liczba studentów 

Jednolite studia magisterskie 1205 

Studia I stopnia    874 

Studia II stopnia    252 

Ogółem liczba studentów  2331 

 

Kształcenie w zakresie „analityki medycznej” na poziomie jednolitych studiów magisterskich 

odbywa się tylko w uczelniach publicznych. Przeprowadzono ocenę jakości kształcenia na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 10 0 0 

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0 
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Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Prezydium 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportami Zespołów Oceniających 

oraz stanowiskami Uczelni, a takŜe po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów 

Medycznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku „analityka medyczna” prowadzonym 

na Wydziałach Farmaceutycznych z Oddziałami Analityki Medycznej lub Medycyny 

Laboratoryjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich wydało wszystkim Uczelniom ocenę pozytywną. 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek:  

Kierunek studiów „analityka medyczna” powstał w wyniku zapotrzebowania na wysoko 

kwalifikowaną kadrę uczestniczącą, na poziomie laboratorium medycznego, w procesie 

diagnostycznym pacjenta. Dzięki udziałowi w procesie kształcenia nauczycieli akademickich 

o udokumentowanych dokonaniach naukowych z zakresu biochemii klinicznej, chemii 

klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, hematologii laboratoryjnej, czy mikrobiologii jak 

równieŜ wybranych dziedzin medycyny, osiągnięto bardzo dobry poziom wykształcenia 

magistra „analityki medycznej”, wykonującego zawód diagnosty laboratoryjnego.  

Ten znakomity rezultat uzyskano w wyniku realizacji programu nauczania z przedmiotów 

kierunkowych z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych i asystentów laboratoriów 

szpitali klinicznych, legitymujących się specjalizacjami w określonych dziedzinach, jak 

równieŜ dzięki harmonijnemu współdziałaniu Wydziałów Farmaceutycznych i struktur szpitali 

klinicznych wyposaŜonych w najnowocześniejszą, światowej klasy aparaturę laboratoryjną  

z zakresu biochemii, hematologii czy mikrobiologii. Pozwala to studentowi w czasie ćwiczeń 

z przedmiotów kierunkowych, jak równieŜ w czasie praktyk wakacyjnych, stosować 

najnowsze techniki analityczne dla uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego. 

Student uczestniczy w drodze materiału biologicznego od pobrania i transportu aŜ do 

uzyskania wyniku badania.  

Ogólnie moŜna uznać, Ŝe Wydziały Farmaceutyczne, prowadzące obecnie studia 

pierwszego stopnia w zakresie analityki medycznej, na które ostatni nabór odbył się w roku 

akademickim 2006/2007, stosują się do obowiązujących standardów kształcenia na studiach 

zawodowych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

3 listopada 2003 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania 

dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 210, poz. 2040). 

Natomiast studia drugiego stopnia (dwuletnie uzupełniające studia magisterskie) realizowane 
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są zgodnie ze standardami opracowanymi i ustalonymi przez Konferencję Prodziekanów 

Oddziałów Analityki Medycznej / Medycyny Laboratoryjnej w Polsce oraz przyjętymi przez 

Rady Wydziałów Farmaceutycznych.  

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Zespoły Oceniające stwierdziły, Ŝe wszystkie stosowane procedury kształcenia są zgodne 

ze współczesną wiedzą i praktyką. Nauczanie procedur odbywa się w oparciu o listę 

umiejętności praktycznych, których nabycie przez kaŜdego studenta musi zostać 

potwierdzone. 

Ponadto program kształcenia zapewnia studentowi zapoznanie się z nieodzowną wiedzą  

z zakresu szeroko rozumianej organizacji diagnostycznego laboratorium medycznego.  

Obecnie realizowany program jednolitych studiów magisterskich na kierunku „analityka 

medyczna”, odpowiadając generalnie minimalnym wymaganiom programowym dla 

pięcioletnich studiów, zawartym w Uchwale Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego 136/2000 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym MEN Nr 5 z dnia 8 grudnia 2000 r., uległ w czasie 

ostatnich lat uzupełnieniu o przedmioty pozwalające na spełnienie wymogów współczesnej 

diagnostyki laboratoryjnej i został wykorzystany w czasie opracowywania nowych standardów 

dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku „analityka medyczna” wprowadzonych 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 lipca 2007 r.  

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, 

a takŜe trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 

międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). 

W opinii Zespołów Oceniających Wydziały Farmaceutyczne prowadzące kształcenie na 

kierunku „analityka medyczna” wykazują troskę o zapewnienie jakości procesu kształcenia 

poprzez powołanie Rady/Komisji Programowej oraz Rad Pedagogicznych działających na 

określonych latach studiów. Zadania wymienionych organów są dokładnie określone  

i obejmują, m.in. ocenę zgodności programu nauczania ze standardami kształcenia, integrację 

treści kształcenia poszczególnych przedmiotów oraz harmonizację programu studiów, wybór  

i zakres programów fakultatywnych, ocenę bieŜącej realizacji programu kształcenia oraz 

metod i form nauczania. Struktury zapewnienia jakości kształcenia obejmują badania 

ankietowe studentów organizowane na poziome Zakładów, jak równieŜ Wydziałów. Wyniki 

przeprowadzanej ankietyzacji są analizowane na posiedzeniu Rady Wydziału, omawiającej 

problematykę kształcenia. Do realizacji powyŜszych celów najodpowiedniejsze byłoby 

utworzenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Uczelnie przygotowują się do 
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wdroŜenia badań opinii studentów w oparciu o elektroniczny system zbierania danych, co 

wiąŜe się z wprowadzeniem Wirtualnych Dziekanatów. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

Oceniając jakość kształcenia studentów „analityki medycznej” nie moŜna pominąć faktu, 

Ŝe przebiega on w zróŜnicowanych warunkach, które dzięki staraniom Władz Wydziałów 

Farmaceutycznych ulegają powolnej poprawie. Zespoły Oceniające zwróciły uwagę na brak  

w niektórych Uczelniach nowoczesnego wyposaŜenia laboratoriów, w których studenci 

kierunku „analityka medyczna” odbywają ćwiczenia z przedmiotów chemia analityczna, 

chemia fizyczna czy instrumentalna.   

Zespoły Oceniające sugerują dokonanie analizy treści programowych realizowanych zajęć 

fakultatywnych, tak aby nie było zajęć, których treści pokrywają się z programem zajęć 

obowiązkowych, natomiast aby treści były uzasadnione i pozwoliły na ukierunkowanie 

zainteresowań i pogłębienie wiedzy, przydatnej dla wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego. 

Podczas analizy programu nauczania na kierunku „analityka medyczna” nie moŜna 

pominąć bardzo ograniczonej, prawie nie istniejącej, wymiany oraz uczestnictwa studentów  

w programach Socrates-Erasmus.  

Niepokoi równieŜ zbyt mała aktywność studentów „analityki medycznej” w organizacjach 

młodzieŜowych. NaleŜy jednak podkreślić, widzianą przez studentów, potrzebę utworzenia 

sprofilowanej zawodowo ogólnopolskiej organizacji studenckiej. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Studia na kierunku „analityka medyczna” odbywające się na Wydziałach 

Farmaceutycznych Akademii Medycznych/Uniwersytetów Medycznych są studiami bardzo 

interesującymi, unikalnymi w skali światowej. Ich wszechstronność polega na łączeniu 

elementów nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych. Obserwowany rozwój tych 

nauk, uwzględniany w standardach kształcenia, ma wpływ na kształtowanie sylwetki 

absolwenta kierunku „analityka medyczna”. Naukowy rozwój kadry dydaktycznej poprzez 

zdobywanie stopni i tytułów naukowych w róŜnych specjalnościach medycyny laboratoryjnej / 

diagnostyki laboratoryjnej jest gwarantem jakości w procesie kształcenia analityka 

medycznego wykonującego zawód diagnosty laboratoryjnego. W opinii Zespołów 

Oceniających Wydziały Farmaceutyczne z Oddziałami Analityki Medycznej / Medycyny 

Laboratoryjnej powinny dąŜyć do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
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doktora w zakresie biologii medycznej.   

NaleŜy podkreślić, Ŝe powrót do studiów jednostopniowych (jednolite studia magisterskie 

na kierunku „analityka medyczna” zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów;  

Dz. U. Nr 121, poz. 838) zapewnia prowadzenie kształcenia na wysokim poziomie  

i dostarczanie specjalistów w zakresie analityki medycznej wykonujących zawód diagnosty 

laboratoryjnego, a takŜe do uczestniczenia w procesie kształcenia ustawicznego. Aby uzyskać 

zamierzony efekt kształcenia, w opinii Zespołów Oceniających, naleŜy zwrócić uwagę na 

poprawę bazy dydaktycznej oraz aparaturowej w Zakładach kształcących w zakresie wiedzy 

podstawowej. 
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Raport opracował: prof. dr hab. inŜ. Stefan S. Smoczyński 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

BIOTECHNOLOGIA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 11 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 11  

- w uczelniach niepublicznych: 0  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 11 

Ocenę przeprowadzono w jedenastu jednostkach organizacyjnych, które realizowały 

program upowaŜniający do nadawania tytułu zawodowego magistra inŜyniera lub inŜyniera. 

Były to cztery Politechniki: Gdańska, Łódzka, Warszawska i Wrocławska oraz Akademie 

Rolnicze w: Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Szczecinie, a takŜe Uniwersytety: Techniczno- 

Rolniczy w Bydgoszczy oraz Przyrodniczo-Technologiczny we Wrocławiu. Oceny dokonano 

na podstawie raportów Zespołów Oceniających PKA z wizytacji jednostek, 

przeprowadzonych w latach 2002-2007.  

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 4604 

w tym: 

- na studiach stacjonarnych: 4159 

- na studiach niestacjonarnych: 445 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 11 0 0 

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0 
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5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek:  

Kształcenie w ramach kierunku „biotechnologia” o profilu inŜynierskim umiejscowione 

jest w publicznych, bardzo dobrych uczelniach technicznych, techniczno-rolniczych oraz 

rolniczych, które charakteryzują się wieloletnią tradycją kształcenia inŜynierskiego. Uczelnie 

techniczne – politechniki, umieściły kierunek „biotechnologia” na wydziałach o duŜej tradycji  

i doświadczeniu w zakresie podstaw chemii (Gdańsk, Łódź, Wrocław), natomiast uczelnie 

rolnicze na duŜych Wydziałach Rolniczych (Poznań, Bydgoszcz) lub Wydziałach Technologii 

śywności i Biotechnologii (Lublin, Wrocław i Szczecin), Uczelnie w Krakowie (AR)  

i Warszawie (PW i SGGW) utworzyły jednostki dydaktyczne o nazwie Międzywydziałowe 

Studium Biotechnologii. W wielu uczelniach w skład wydziałów prowadzących oceniany 

kierunek wchodzą katedry lub instytuty bezpośrednio związane z biotechnologią. 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

a. Umiejscowienie kierunku w jednostkach 

NaleŜy podkreślić, Ŝe we wszystkich wizytowanych jednostkach, kształcących w zakresie 

„biotechnologii”, podporządkowano praktycznie cały potencjał osobowy i materialny temu 

kierunkowi, co stanowi szczególnie mocną podstawę jego funkcjonowania. Rozwój kierunku 

wspierają rady wydziału lub specjalnie powołane rady programowe w przypadku jednostek 

międzywydziałowych. Większość wydziałów prowadzących „biotechnologię” zaliczonych 

zostało do I kategorii jednostek w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

b. Kadra kierunku „biotechnologia” 

Wszystkie uczelnie podejmujące i prowadzące kształcenie na poziomie zawodowym  

(3 uczelnie) i poziomie magisterskim na kierunku „biotechnologia” w zasadzie dysponują 

minimum kadrowym, zarówno w grupie nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego, jak i w grupie nauczycieli posiadających stopień 

naukowy doktora. Dobrą zasadą, przyjętą w uczelniach prowadzących kształcenie w zakresie 

biotechnologii, jest uzupełnianie własnej kadry specjalistami prowadzącymi zajęcia z innych 

uczelni lub jednostek naukowych, głównie Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Genetyki 

Roślin, Instytutu Genetyki Człowieka, Instytutu Chemii Bioorganicznej i wielu innych. 

Nauczyciele zaliczani do minimum kadrowego, profesorowie nauk technicznych, 

przyrodniczych czy biologicznych, legitymują się publikacjami naukowymi potwierdzającymi 

wiedzę i doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej biotechnologii. Zdecydowanie silną 

stroną w zakresie kadr prowadzących zadania dydaktyczne i badawcze w poszczególnych 

uczelniach jest grupa profesorów i doktorów habilitowanych, a takŜe doktorów, których 
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moŜna zaliczyć do liderów kierunku „biotechnologia”. Cennym zwyczajem jest 

ukierunkowywanie młodych pracowników na uzyskiwanie stopni naukowych na wydziałach 

mających uprawnienia do nadawania stopni doktora w dyscyplinie biotechnologia. 

c. Baza lokalowa przeznaczona do kształcenia 

Wydziały prowadzące kierunek „biotechnologia” dysponują własnym, najczęściej bardzo 

dobrym zapleczem lokalowym, którego mocną stroną są nowocześnie zorganizowane 

laboratoria specjalistyczne. Kierunek ten wyraźnie traktowany jest priorytetowo pod 

względem moŜliwości korzystania z sal dydaktycznych i laboratoriów innych wydziałów 

uczelni. Lokale te są bardzo dobrze wyposaŜone pod względem infrastruktury technicznej oraz 

nowoczesnych środków audiowizualnych. Uwagę zwraca zainteresowanie władz omawianym 

kierunkiem, co wyraŜa się w podejmowaniu decyzji modernizacyjnych oraz remontowych.  

W wielu uczelniach zorganizowano juŜ nowocześnie wyposaŜone laboratoria  

z aparaturą do badań molekularnych, a takŜe na bardzo dobrym poziomie laboratoria 

mikrobiologiczne, genetyczne oraz kultur tkankowych. NaleŜy podkreślić, co dobrze rokuje 

rozwojowi kształcenia w zakresie biotechnologii, Ŝe niektóre uczelnie juŜ posiadają hale  

z wyposaŜeniem (bioreaktory, równieŜ własnej konstrukcji) na poziomie półtechniki 

(Warszawa, Gdańsk, Lublin), co znacznie podnosi moŜliwości badawcze i dydaktyczne 

uczelni. W zakresie tym wyróŜnia się Stacja PilotaŜowa Biotechnologii naleŜąca do Katedry 

Biotechnologii i Mikrobiologii śywności AR w Poznaniu. 

d. Kształcenie 

Wszystkie oceniane uczelnie, w chwili wizytacji, prowadziły kształcenie na poziomie 

pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, w formie stacjonarnej, gdzie absolwenci 

uzyskiwali tytuł zawodowy magistra inŜyniera. Ta forma studiów, zgodnie z przyjętą 

deklaracją bolońską, w niektórych uczelniach juŜ ulegała przekształcaniu w kształcenie 

dwustopniowe – inŜynierskie i magisterskie. Uczelnie dopuszczały ukończenie studiów po 

siedmiu semestrach, gdzie po złoŜeniu egzaminu dyplomowego studenci uzyskiwali tytuł 

zawodowy inŜyniera. Jako mocną stronę kształcenia naleŜy uznać jego stosunkowo wąski 

zakres oraz silną selekcję podczas rekrutacji kandydatów, ograniczającą przyjmowanie do 

najzdolniejszych, a w konsekwencji wysoka sprawność nauczania wynosząca około 80%.  

W większości uczelni działają dobrze zorganizowane koła naukowe, które pozwalają na 

większą aktywność naukową studentów. 

e. Jakość kształcenia 

Praktycznie wszystkie uczelnie stosowały punktowy system oceny postępów studentów 

oraz punkty kredytowe zgodnie ze standardami ECTS. Wydziały prowadzą ewaluację procesu 
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dydaktycznego, która słuŜy podejmowaniu wielokierunkowych działań, zmierzających do 

zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Dotyczy to hospitacji zajęć, ankietowej oceny zajęć 

dydaktycznych i nauczycieli przez studentów. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

a. Kształcenie 

NaleŜy podkreślić, Ŝe profil kształcenia generalnie jest zgodny z kierunkiem studiów, 

sylwetką absolwenta i wymaganiami standardów. JednakŜe jako prawdopodobnie przejściową 

słabą stronę uznać naleŜy nadmierne wypełnianie programu tematyką odpowiadającą 

charakterowi uczelni – chemiczną, rolniczą czy techniczną, przy realizowaniu przedmiotów 

definiujących kierunek „biotechnologia” w minimalnej liczbie godzin. Cechą wspólną 

praktycznie wszystkich programów kierunku „biotechnologia” jest prowadzenie wielu 

specjalności i specjalizacji, które jednak często odbiegają znacznie od merytorycznych treści 

„biotechnologii”.  

Szczególnie waŜną, podnoszoną przez Zespoły Oceniające, jest sprawa specjalności, które 

wpisywane są do dyplomów. W kilku uczelniach nazwy oraz treści realizowane w ramach 

specjalności odbiegały zdecydowanie od problematyki biotechnologicznej, co powinno zostać 

skorygowane, gdyŜ powodowało, iŜ pewna część tematów prac magisterskich miała niewielki 

lub Ŝaden związek z biotechnologią. Wymiar niektórych przedmiotów, waŜnych dla kierunku 

„biotechnologia” bywał minimalny, przy czym spotykano się z niepotrzebnymi powtórzeniami 

treści merytorycznych niektórych przedmiotów. Zespoły Oceniające uznały to za brak 

koordynacji międzyprzedmiotowej. W znacznej liczbie przedmiotów, zwłaszcza 

specjalnościowych, wykłady prowadzili młodzi nauczyciele ze stopniem naukowym doktora  

i to w sytuacji bardzo korzystnej liczby studentów przypadających na jednego profesora,  

a takŜe doktora habilitowanego. Podkreślano konieczność zdecydowanego dopracowania 

studenckich praktyk, tak od strony programowej jak i organizacyjnej, łącznie ze sposobem jej 

zaliczania i dokumentowania. Jako wyraźnie słabą stronę kształcenia uznano te przypadki,  

w których objęto nim bardzo duŜą liczbę studentów, co powodowało niską sprawność 

nauczania. Słabą stroną kształcenia jest takŜe niespełnienie w pełni wymagań FEANI. 

b. Kadra 

Oceniane uczelnie przedstawiły dostateczną liczbę nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 

doktora o udokumentowanym dorobku i kompetencjach do prowadzenia zadań dydaktycznych 

na kierunku „biotechnologia”. Kształcenie w zakresie nowoczesnej biotechnologii wymaga 
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specjalistycznej kadry, której przygotowanie nie opiera się jeszcze na odpowiednim systemie. 

Niewiele uczelni dysponuje uprawnieniami do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie 

biotechnologia. Jako słabą stronę edukacji młodej kadry w zakresie biotechnologii naleŜy 

uznać dość powszechne praktyki doktoryzowania absolwentów kierunku „biotechnologia”  

w dyscyplinach, które posiadają wydziały prowadzące kierunek „biotechnologia”. NaleŜy 

liczyć się z postępem w zakresie przygotowywania kadry z chwilą wprowadzenia dyscypliny 

biotechnologia do kolejnych dziedzin naukowych. 

c. Baza i aparatura naukowo-dydaktyczna 

Wizytacje w uczelniach prowadzących kierunek „biotechnologia” wykazały, Ŝe nastąpiła 

pełna mobilizacja i koncentracja w zakresie przygotowania zaplecza lokalowego  

i aparaturowego, co pozwoliło na podjęcie kształcenia biotechnologów. Jako słabą stronę  

w tym zakresie uznano niekiedy brak zaplecza techniczno-laboratoryjnego bezpośrednio 

związanego z kierunkiem „biotechnologia”, co jest znacznym utrudnieniem, np. w realizacji 

prac magisterskich, które wykonywane są w określonych katedrach, często o charakterze 

chemicznym czy rolniczym. Ponadto słabą stroną tego wątku oceny jest szybkie „starzenie 

się” posiadanej aparatury oraz wysokie koszty nabycia nowej, często niezbędnej aparatury. 

Odpowiedzialni za kierunek podnosili problem często występujący w uczelniach, polegający 

na konieczności „przebijania się” przez organy decyzyjne szkół z propozycjami zakupów, 

uzupełniających techniczne zaplecze kierunku „biotechnologia”. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian. 

Dokonując podsumowania przeprowadzonych wizytacji krajowych, publicznych uczelni 

technicznych i rolniczych realizujących kierunek „biotechnologia” oraz opierając się na 

zebranym i przeanalizowanym materiale moŜna sformułować wnioski co do przewidywanych 

tendencji i zmian: 

a. Zgodnie ze światowymi tendencjami w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku podjęto 

w uczelniach technicznych i rolniczych inŜynierską edukację w zakresie 

„biotechnologii”, która od samego początku wykazuje zasadność tej decyzji. 

b. Wskazane jest dalsze doskonalenie planów studiów i programów nauczania, zgodnie  

z obowiązującymi standardami, poprzez unikanie nadmiernego ujmowania tematyki  

i treści charakterystycznych dla typu uczelni prowadzących kierunek „biotechnologia”, 

np. chemicznych w politechnikach czy rolniczych w uczelniach rolniczych.  

c. Kształcenie na kierunku „biotechnologia” i wdraŜanie badań naukowych stało się 

moŜliwe, gdyŜ w wymienionych typach polskich uczelni od dawna znajdowali się 
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pracownicy naukowi rozwijający róŜne dyscypliny uwzględniające problematykę 

biotechnologiczną. Opublikowany dorobek naukowy oraz nabyte kompetencje 

upowaŜniały do zaliczenia tych specjalistów do minimum kadrowego kierunku.   

d. Mimo znacznych kosztów, w szybkim czasie zorganizowano i wyposaŜono szereg 

specjalistycznych laboratoriów, a takŜe hal z liniami w skali półtechnicznej,  

a w jednym przypadku (AR w Poznaniu) juŜ zbudowano Stację PilotaŜową 

Biotechnologii. 

e. Zakres podjętego kształcenia w odniesieniu do liczby studentów był w większości 

uczelni ograniczony, co spowodowało przygotowanie absolwentów na wysokim 

poziomie. 

f. NaleŜy liczyć się z dalszym rozwojem gospodarczym kraju i wzrostem 

zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów biotechnologów, 

których juŜ przygotowują uczelnie prowadzące kierunek „biotechnologia”.  



 16 

Raport opracował: dr hab. Janusz W. Adamowski 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA  

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 33 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 8  

- w uczelniach niepublicznych: 25  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 18 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 6 

- w uczelniach niepublicznych: 12  

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 9443 

na studiach stacjonarnych: 3770 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 1752 

- w uczelniach niepublicznych: 2018 

na studiach niestacjonarnych: 5673 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 1860 

- w uczelniach niepublicznych: 3813 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 6 0 0 

Uczelnie niepubliczne 0 10 (2*) 2 2 

* w tym 2 powtórne oceny pozytywne: 1 wydana po ocenie warunkowej i 1 po negatywnej 
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5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Swego rodzaju paradoksem jest to, Ŝe kilka istotnych czynników wpływających na kształt 

programowy oraz jakość kształcenia w ramach analizowanego kierunku studiów uznać moŜna 

równolegle za słabą oraz mocną stronę „dziennikarstwa i komunikacji społecznej”, jako 

kierunku. NaleŜą do nich:  

a. kadra naukowo-badawcza, znajdująca się w stadium dynamicznego rozwoju 

ilościowego (a – po części – takŜe jakościowego), ale nadal niezaspokajająca 

rosnących potrzeb, związanych z duŜą popularnością tego rodzaju studiów wśród 

absolwentów szkół średnich,  

b. wspomniana znaczna popularność, a tym samym dynamika rozwojowa kierunku, 

wyraŜająca się wzrastającą liczbą jednostek ubiegających się o przyznanie im 

stosownych uprawnień do kształcenia (co świadczyć moŜe o nadal sporych potrzebach 

kadrowych w zakresie „dziennikarstwa i komunikacji społecznej”), ale – równocześnie 

– słabe przygotowanie większości z nich do udźwignięcia cięŜaru rzetelnego 

kształcenia (niedostatek naleŜycie wykwalifikowanej kadry, wątłe zaplecze materialne, 

a w tym niewystarczająca – a niekiedy nawet prymitywna – baza szkoleniowa, brak 

umów w sprawie organizacji praktyk, itp.). 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Do mocnych stron analizowanego w niniejszym raporcie kierunku studiów zaliczyć 

moŜna:  

a. rosnącą świadomość społecznej rangi zawodu dziennikarza oraz specjalisty  

w zakresie komunikacji społecznej, co ma wpływ na jakość naboru na te studia,  

b. systematycznie wzrastającą liczbę studenckich kół naukowych, tworzących klimat 

wsparcia dla rozwoju tego kierunku studiów,  

c. coraz szerszy zakres badań medioznawczych, prowadzonych obecnie juŜ nie tylko  

w zdecydowanej większości uczelni publicznych ale takŜe w wielu uczelniach 

niepublicznych, co ma z pewnością niemały wpływ na poziom dydaktyki realizowanej 

na tym kierunku studiów,  

d. rozwój kadrowy wielu dyscyplin, wspierających dydaktycznie analizowany kierunek 

studiów (jak np. historia środków przekazu, psychologia masowego komunikowania, 

socjologia i ekonomika mediów itp.),  
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e. wyraźnie juŜ widoczną tendencję do systematycznego doskonalenia programu 

kształcenia w ramach kierunku poprzez wprowadzanie nowych przedmiotów, metod 

nauczania oraz lektur i urządzeń pomocniczych.  

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

a. niedostateczna, w większości przypadków (zwłaszcza zaś w uczelniach publicznych) 

baza dydaktyczna, co w szczególności odnosi się do tej jej części, która słuŜyć 

powinna praktycznemu doskonaleniu zawodowemu (studio radiowe i telewizyjne oraz 

– w nieco mniejszym stopniu – pracownie multimedialne) a takŜe gromadzeniu  

i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych,  

b. kłopoty z zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc dla odbycia pełnowartościowych 

praktyk zawodowych,  

c. szczupłe kadrowo zasoby pracowników administracyjnych oraz inŜynieryjno-

technicznych (co dotyczy zwłaszcza bibliotekarzy oraz tzw. obsługi technicznej, jak 

inŜynierów studia czy informatyków oraz innych specjalistów komputerowych, ale teŜ 

często sekretarek prowadzących sprawy studenckie), co jest najczęściej skutkiem 

permanentnych problemów finansowych większości uczelni,  

d. tzw. minima kadrowe, które choć z formalno-prawnego punktu widzenia są 

wypełnione, to jednak bez naleŜytego zróŜnicowania zaliczonych do ich składu 

nauczycieli akademickich pod względem reprezentowanych specjalności, przy braku 

(zwłaszcza) specjalistów, np. od prawa prasowego, autorskiego i etyki, rzadziej – 

ekonomiki mediów oraz zagranicznych środków przekazu,  

e. spore niedostatki w zakresie wyposaŜenia uczelnianych bibliotek w literaturę naukową 

o profilu zgodnym z kierunkiem studiów, zwłaszcza zaś obcojęzyczną,  

f. niedostatek obiektów sportowych oraz urządzeń pomocniczych w procesie kształcenia 

(zob. punkt dotyczący bazy szkoleniowej w zakresie przedmiotów zawodowych), 

g. nadal wysoce niedoskonałe standardy nauczania, w swym obecnym kształcie nie 

gwarantujące wysokiej jakości kształcenia kadr (zwłaszcza na poziomie studiów 

drugiego stopnia), 

h. relatywnie niska terminowość kończenia studiów, spowodowana głównie wczesnym 

podejmowaniem pracy zawodowej przez słuchaczy omawianego kierunku,  

i. silnie (i chyba nadmiernie) zróŜnicowany poziom słuchaczy/studentów tego kierunku, 

będący w zasadniczej mierze efektem olbrzymiej rozpiętości w poziomach kształcenia 

na szczeblu szkoły średniej, ale takŜe zaleŜny od rodzaju studiów (stacjonarne, 
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niestacjonarne) i typu uczelni wyŜszej (np. publiczna, z tradycjami w zakresie 

kształcenia; niepubliczna, bez wieloletniej tradycji, w regionie pozbawionym silnych 

mediów).  

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

a. Wydaje się, Ŝe za sprawę szczególnej wagi dla toŜsamości tego kierunku uznać naleŜy 

konieczność wyodrębnienia dyscypliny naukowej pod nazwą „nauka  

o komunikowaniu i mediach społecznych”, co pozwoliłoby na precyzyjne wskazanie 

kadry nauczającej o odpowiednich dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej 

kwalifikacjach (poprzez nadawanie stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego w zakresie wspomnianej dyscypliny). Dzisiaj bowiem istnieją dość 

nieostre kryteria zaliczania nauczycieli akademickich do tzw. minimum kadrowego. 

b. Równie pilna i waŜna wydaje się być sprawa udoskonalenia obowiązujących od 

niedawna standardów nauczania w zakresie „dziennikarstwa i komunikacji 

społecznej”, zwłaszcza pod kątem ich lepszego dostosowania do specyfiki kierunku 

(dzisiaj wydają się mieć one nadmiernie „politologiczny” charakter), a takŜe 

zapewnienia im większej spójności (czego dzisiaj chyba brak) i wewnętrznej logiki, 

zwłaszcza na poziomie studiów II stopnia.  

c. MoŜna by teŜ postulować rozszerzenie oferty dydaktycznej w językach obcych, 

zwłaszcza w celu przyciągnięcia do Polski studentów zagranicznych (takŜe  

w ramach programów oferowanych w formie współpracy wewnątrz unijnej, jak np. 

Socrates-Erasmus).  

d. Innym postulatem, takŜe związanym z jakością kształcenia, jest sprawa rozszerzenia 

zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych (zwłaszcza w uczelniach 

niepublicznych, które rzadko tego rodzaju działalność finansują, ograniczając 

zazwyczaj swą aktywność do bieŜącej dydaktyki), bo przecieŜ badania naukowe mogą  

i powinny stanowić znaczące wsparcie w procesie podnoszenia jakości kształcenia. 

e. Absolutnie niezbędne jest teŜ systematyczne doskonalenie materialnej bazy tych 

studiów, wymagających znacznych nakładów finansowych, w szczególności na 

stworzenie naleŜytych warunków kształcenia zawodowego (specjalistyczne pracownie, 

studia radiowe i telewizyjne). Przy tej okazji postulować naleŜy podniesienie 

wskaźnika kosztochłonności tych studiów, do tej pory – niestety – utrzymywanego na 

poziomie współczynnika 1 (a więc toŜsamego z tego rodzaju wskaźnikiem 

przewidzianym dla kierunków wymagających nieporównanie niŜszych nakładów, jak 



 20 

np. filozofia, historia czy politologia). Sytuacja w tym zakresie wymaga – jak się 

wydaje – bardzo szybkich decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego oraz Rady 

Głównej Szkolnictwa WyŜszego.  

f. Wreszcie, w związku z nieustającą popularnością studiów na kierunku „dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna” postulować naleŜy zaostrzenie kryteriów przyznawania 

uprawnień do prowadzenia kształcenia, zwłaszcza na poziomie studiów II stopnia.  

Na poziomie studiów I stopnia potrzebna jest z kolei ich większa profesjonalizacja, 

oznaczająca szersze nasycenie przedmiotami zawodowymi oraz z zakresu róŜnych 

dziedzin prawa i etyki, co moŜe znacząco wpłynąć na jakość kształcenia, a więc  

i przygotowanie absolwentów tych studiów do pracy zawodowej. Nie ma, jak 

mniemam, wątpliwości co do tego, jak duŜe znaczenie ma kwestia kształcenia 

dobrych, sprawnych, etycznie i rzetelnie działających dziennikarzy dla jakości Ŝycia 

społecznego w Polsce. 
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Raport opracował: dr hab. Andrzej Kwolek 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

FIZJOTERAPIA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 47  

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 27  

- w uczelniach niepublicznych: 20  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 21 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 17  

- w uczelniach niepublicznych: 4  

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 8896 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 6310 

- w uczelniach niepublicznych: 2586 

w tym na studiach stacjonarnych: 

- w uczelniach publicznych: 65% 

- w uczelniach niepublicznych: 22% 

 

Na podstawie danych zawartych w raportach Zespołów Oceniających uczelnie prowadzące 

kierunek „fizjoterapia” moŜna przedstawić proporcje studiujących w wizytowanych 

uczelniach publicznych i niepublicznych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia oraz  

w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W okresie od 2003 do 2006 roku, w którym 

przeprowadzano wizytacje (był to przewaŜnie rok 2003 – 14 wizytacji), uzyskano dane łącznie 

dotyczące 8896 studentów, w tym w uczelniach publicznych było 6310 studentów  

(2002 I stopień i 4308 II stopień) i w uczelniach niepublicznych 2586 studentów -  

w omawianym okresie uczelnie te prowadziły tylko studia I stopnia. Procent studentów 

studiów stacjonarnych w uczelniach państwowych wynosił nieco ponad 65%, zaś  
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w uczelniach niepublicznych tylko 22%. Takie nieprawidłowe proporcje utrzymują się nadal.  

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 15 1 1 

Uczelnie niepubliczne 0 4 0 0 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

śadna oceniana uczelnia nie otrzymała oceny wyróŜniającej, co jest niezbyt 

optymistyczne. Spowodowane jest to tym, Ŝe uczelnie typu Akademii Wychowania 

Fizycznego i uczelnie niepubliczne mają z reguły ograniczony dostęp do bazy klinicznej,  

a ćwiczenia i zajęcia praktyczne odbywają się w ośrodkach, poradniach i sanatoriach, które nie 

zapewniają optymalnego poziomu kształcenia. Powoduje to ponadto duŜe rozproszenie, 

rozrzucenie prowadzonych zajęć w terenie, często o odległości wynoszące kilkadziesiąt 

kilometrów.  

W większości Akademii Wychowania Fizycznego stan kadry pracowników 

kierunkowych jest dobry. Odmienna sytuacja jest w uczelniach medycznych, w których baza 

kliniczna do prowadzenia zajęć klinicznych i praktyk jest bardzo dobra, natomiast występują 

problemy z kadrą kierunkową – nie tylko samodzielnych nauczycieli akademickich, ale nawet 

pracowników ze stopniem naukowym doktora. W niektórych akademiach medycznych 

(uniwersytetach) nie ma nadal klinik rehabilitacji, co powinno być podstawowym wymogiem 

w tych uczelniach. Trzeba podkreślić, Ŝe nawet samodzielni pracownicy nauki, zajmujący się 

kształceniem, nie mają w swoim dorobku prac z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, 

co budzi duŜe zastrzeŜenia, gdyŜ bardzo obszerny materiał kliniczny w róŜnych klinikach 

umoŜliwia realizowanie na dobrym poziomie prac naukowych z zakresu fizjoterapii,  

a zwłaszcza rehabilitacji medycznej. Zwracano na to uwagę podczas wizytacji rektorom 

uniwersytetów czy akademii medycznych.  

ZastrzeŜenia budzi równieŜ fakt, Ŝe często promotorami prac magisterskich są tylko 

doktorzy, co nie jest właściwe przy realizowaniu prac, które powinny mieć charakter 

badawczy i to na zasadach medycyny (rehabilitacji) opartej na faktach. ZastrzeŜenia moŜe teŜ 

budzić liczba kształconych studentów, zwłaszcza w uczelniach niepublicznych, szczególnie  

w odniesieniu do słabej bazy klinicznej i liczby samodzielnych nauczycieli akademickich.  

Nie wolno więc dopuścić do tego, aby limity przyjęć przekraczały 150 osób a zdarzały się 
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sytuacje, gdy wynosiły one duŜo, duŜo więcej.  

Problemem na kierunku „fizjoterapia” jest równieŜ mała stabilność kadry, zwłaszcza 

samodzielnych nauczycieli akademickich i częsta zmiana zatrudnienia po uzyskaniu 

akredytacji. Wskazane dla wszystkich uczelni byłoby zwiększenie wymiany zagranicznej 

studentów, co powinno być jednym z priorytetów. 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyŜszego, w czasie wizytacji i formułowaniu raportów, szczególną uwagę 

zwracano na realizowanie wymogów dotyczących koncepcji kształcenia studentów, planów 

studiów i programów nauczania, zatrudnienia minimalnej (wymaganej) liczby nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego oraz stopień naukowy doktora, bazy dydaktycznej, warunków studiowania 

oraz realizacji zajęć klinicznych i praktyk. 

Stwierdza się, w niektórych uczelniach, włączanie najnowszych wyników badań 

naukowych w proces dydaktyczny, a takŜe do badań usługowych i ekspertyz. Dotyczy to 

zwłaszcza wydziałów w uniwersytetach, akademiach medycznych i akademiach wychowania 

fizycznego. Wzajemne powiązania badań naukowych i diagnostyczno-leczniczych  

w niektórych uczelniach przyczynia się do wypełniania posłannictwa związanego z zawodem 

medycznym, jakim jest fizjoterapia. Znaczący dorobek naukowy niektórych wydziałów 

fizjoterapii uwidoczniony jest równieŜ w licznych publikacjach pracowników  

w piśmiennictwie krajowym i międzynarodowym.  

W niektórych uczelniach większość prac dyplomowych i niemal wszystkie prace 

magisterskie mają charakter badawczy, a sposób formułowania tematów, gromadzenia 

materiału i opracowania wyników nie budzi zastrzeŜeń.  

W większości uczelni widoczne jest duŜe zaangaŜowanie studentów w bieŜące sprawy 

dotyczące nie tylko studentów, ale i całego środowiska uczelnianego.  

W czasie ponownych wizytacji stwierdza się we wszystkich uczelniach realizowanie 

zaleceń z poprzednich wizytacji, zarówno dotyczących bazy dydaktycznej, programów 

kształcenia, jak i spraw związanych z organizacją pracy uczelni. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

Brakuje własnych pracowni niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych  

z przedmiotów podstawowych (biologia, fizjologia, biomechanika) czy kierunkowych 
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(kinezyterapia, fizykoterapia), a dotyczy to zwłaszcza uczelni rozpoczynających kształcenie na 

tym kierunku. Brak jest własnej bazy klinicznej niezbędnej do prowadzenia zajęć klinicznych 

czy praktyk, które odbywają się czasami w placówkach medycznych oddalonych od uczelni, 

co znacznie utrudnia studentom organizację zajęć. Charakter praktyk jest często mało 

sprecyzowany, gdyŜ nie wiadomo jakich specjalności medycznych one dotyczą. Powoduje to 

ryzyko ukończenia studiów bez odbycia praktyki w waŜnej specjalności medycznej. 

Występują przypadki prowadzenia wykładów przez magistrów. Bardzo duŜe niekiedy 

rozproszenie zajęć w róŜnych miejscach oraz ciągłe zmienianie obiektów dydaktycznych  

i „podróŜowanie” z zajęć na zajęcia studenci uwaŜają za jeden z mankamentów niektórych 

uczelni. Ograniczone warunki lokalowe, zwłaszcza do realizacji programu dydaktycznego na 

studiach niestacjonarnych, zmuszają czasami niektóre uczelnie do „obciąŜenia” tych 

studentów 12 godzinnymi zajęciami dydaktycznymi dziennie.  

Występuje niestabilność kadry dydaktyczno-naukowej, zwłaszcza w grupie nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, a takŜe dość częste ich przechodzenie w ciągu roku akademickiego do innych 

uczelni, w których ma być przeprowadzona akredytacja lub które występują z wnioskami  

o uruchomienie kierunku studiów.  

W niektórych uczelniach część przedmiotów (zwłaszcza kierunkowych) realizowana jest 

wyłącznie w formie wykładów, widoczna jest teŜ nadmierna liczba godzin wykładów  

w stosunku do ćwiczeń. Występują powtarzające się treści w programach z róŜnych 

przedmiotów oraz niewłaściwa kolejność przedmiotów, np. kinezyterapia wyprzedza 

anatomię, kliniczne podstawy fizjoterapii - patofizjologię.  

Zespołom Oceniającym przedstawiono takŜe prace magisterskie mające charakter 

poglądowy, oparte o niezbyt obszerne i przestarzałe piśmiennictwo. Sporadycznie teŜ 

wykorzystywana w pracach magisterskich jest literatura obca.  

W niektórych uczelniach nie funkcjonuje Ŝaden klub studencki a aktywność studencka jest 

znikoma. Nie istnieją w nich koła naukowe mające jakikolwiek związek z fizjoterapią.  

W uczelniach niepublicznych wyraźnie przewaŜa liczba studentów studiów 

niestacjonarnych. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

W ocenie jakości kształcenia stwierdza się na ogół wyŜszą jakość kształcenia  

w akademiach medycznych oraz w wydziałach medycznych uniwersytetów. WiąŜe się to  

z lepszą i szerszą dostępnością do bazy klinicznej, co umoŜliwia pełniejszą prezentację 
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pacjentów o róŜnym (pełnym) profilu chorób. 

W niektórych uczelniach pilnego uporządkowania, poprawy i uzupełnienia wymagają 

plany studiów i programy nauczania. Dotyczy to zasadniczych dla jakości kształcenia spraw 

związanych z brakiem przedmiotów podstawowych dla kierunku „fizjoterapia”, ich 

nieprawidłową kolejnością, niepełnymi programami oraz formami realizacji.  

Przed uczelniami prowadzącymi kształcenie na kierunku „fizjoterapia” stoi bardzo waŜne 

zadanie dotyczące rozwoju szerokiej współpracy międzynarodowej, tj. głównie wymiany 

studenckiej z innymi uczelniami, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Celowe byłoby 

wprowadzenie zajęć dydaktycznych (przynajmniej niektórych przedmiotów) w języku 

angielskim.  

Pracownie, w których prowadzone są przedmioty kierunkowe takie, jak np. kinezyterapia, 

muszą być właściwie wyposaŜone. Uczelnie, w których grupy na zajęciach klinicznych liczą 

kilkunastu studentów, nie mogą w czasie akredytacji uzyskać oceny pozytywnej.  

Wymagania dotyczące nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zaliczanych do minimum kadrowego, powinny 

obejmować równieŜ doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii (przynajmniej 

kilkuletnia praca na oddziale rehabilitacji lub przychodni rehabilitacyjnej). Dość często 

bowiem, pomimo posiadania przez pracowników właściwych uprawnień, ich doświadczenie 

kliniczne w zakresie fizjoterapii czy rehabilitacji jest znikome, a aktualnie nie mają oni 

Ŝadnego kontaktu z fizjoterapią lub rehabilitacją.  

Po konsultacjach ze środowiskiem fizjoterapeutów i specjalistów z zakresu rehabilitacji 

Zespoły (Zespół Kierunków Studiów Medycznych oraz Zespół Kierunków Studiów 

Wychowania Fizycznego) ustaliły konkretne wymogi dotyczące pracowników zaliczanych do 

minimum kadrowego kierunku „fizjoterapia” (w zakresie tego kierunku studiów i w dziedzinie 

nauki związanej z tym kierunkiem studiów), co powinno być ściśle przestrzegane. Tylko 

realizacja tego wymogu umoŜliwi prowadzenie studiów na odpowiednim – prawidłowym 

poziomie.   

Obserwowane w Polsce i w innych krajach tendencje demograficzne, a w tym starzenie się 

społeczeństw, wyraźnie wskazują na stale rosnące zapotrzebowanie na świadczenia w zakresie 

rehabilitacji medycznej. RównieŜ postęp medycyny, a w tym umoŜliwianie przeŜycia bardzo 

małym wcześniakom, rozwój chirurgii i traumatologii dzieci i dorosłych, ratownictwo 

medyczne oraz coraz dłuŜsza średnia Ŝycia mieszkańców powodują dodatkowo lawinowy 

wzrost potrzeby rehabilitacji. Rehabilitacja, zgodnie z klasycznymi cechami „polskiej szkoły” 

staje się rzeczywiście coraz bardziej „powszechna, wczesna, kompleksowa i ciągła”. Obecnie 
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Ŝaden dział nowoczesnej medycyny klinicznej nie moŜe funkcjonować bez rehabilitacji. 

Specjalista z zakresu fizjoterapii, jak wiadomo, jest jednym z kluczowych członków zespołu 

rehabilitacyjnego, dlatego kształcenie tych specjalistów jest nadal niezbędne. Równocześnie 

postęp medycyny wymaga, aby absolwenci tego kierunku byli coraz lepiej przygotowani do 

wykonywania swojego zawodu. Rośnie teŜ zapotrzebowanie na obszerne, wieloośrodkowe 

badania naukowe, oparte – na ile to moŜliwe – na zasadach „medycyny opartej na faktach”.  

Z powyŜszego wynika, Ŝe wymagania stawiane ze strony PKA nie mogą być zaniŜane, 

zarówno gdy chodzi o kształcącą kadrę, programy i bazę dydaktyczną oraz moŜliwości 

realizacji praktyk klinicznych. 
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Raport opracowali: prof. dr hab. inŜ. Stanisław Mitkowski, prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

GÓRNICTWO I GEOLOGIA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 6  

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 6  

- w uczelniach niepublicznych: 0  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 6 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 7430 

w tym: 

- na studiach stacjonarnych: 4025 

- na studiach niestacjonarnych: 3405 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 2* 6 0 0 

* oceny wyróŜniające, sformułowane po dokonaniu oceny wszystkich uczelni prowadzących kierunek 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Kształcenie na kierunku „górnictwo i geologia” prowadzone jest w trzech uczelniach – 

AGH w Krakowie (4 wydziały), Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1 wydział) i Politechnice 

Wrocławskiej (1 wydział).   

W okresie oceny kształcenie w wizytowanych jednostkach na kierunku „górnictwo  

i geologia” prowadzone było na poziomie studiów: I stopnia, II stopnia i jednolitych 

magisterskich (studia stacjonarne) oraz I stopnia i II stopnia (studia niestacjonarne), z tym Ŝe 

na studiach stacjonarnych podstawową formą były jednolite studia magisterskie. Liczba 

studentów kierunku w poszczególnych jednostkach wynosiła od 179 do 2386. Liczba 



 28 

specjalności w ramach kierunku wynosiła od 1 do 8. 

Wskaźniki, które charakteryzowały kształcenie (wg obowiązującego wówczas 

rozporządzenia) przyjmowały wartości:  

a. stosunek liczbowy studentów do pracowników samodzielnych: od 18 do 132  

(w 2 jednostkach przekroczony był wskaźnik 90:1), 

b. stosunek liczby studentów studiów stacjonarnych do niestacjonarnych przyjmował 

wartości od 1,04 do 2,14 i we wszystkich jednostkach był prawidłowy (większy od 1). 

Wśród ocenianych jednostek (wydziałów) – 2 prowadziły kształcenie w ramach jednego 

kierunku studiów, 2 w ramach trzech kierunków oraz 1 w ramach dwóch kierunków  

i 1 w ramach czterech kierunków studiów. Ponadto 3 z tych wydziałów prowadziły kształcenie 

w 5 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.  

Oceny okresowe kadry dydaktycznej prowadzone były we wszystkich jednostkach (jest to 

obowiązek ustawowy). Uzupełniały je hospitacje zajęć dydaktycznych oraz sporadycznie 

przeprowadzane ankiety studenckie oceniające zajęcia i prowadzących je nauczycieli. 

Spośród wizytowanych 6 jednostek 5 ma pełne uprawnienia akademickie (prawo do 

doktoryzowania i habilitowania), w tym 4 w dyscyplinach związanych z kierunkiem 

„górnictwo i geologia”, oraz 1 tylko uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie 

„górnictwo”. Kadra zgłoszona w minimum kadrowym obejmowała łącznie 36 profesorów,  

35 doktorów habilitowanych oraz 213 doktorów. Dwie z ocenianych jednostek posiadały  

I kategorię KBN, trzy II kategorię, a jedna III kategorię.  

Wszystkie jednostki posiadają dobre i bardzo dobre nowoczesne laboratoria oraz są dobrze 

wyposaŜone w sprzęt informatyczny. Sale dydaktyczne są najczęściej dobrze wyposaŜone  

w urządzenia wspomagające prezentację (często równieŜ urządzenia do prezentacji 

multimedialnych). 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Do mocnych stron tego kierunku naleŜy zaliczyć kadrę naukowo-dydaktyczną. Wszystkie 

uczelnie posiadają (i to z nadmiarem w stosunku do minimum) kadrę zapewniającą kształcenie 

na realizowanych poziomach.  

Posiadana baza pozwala we wszystkich jednostkach realizować programy nauczania na 

wysokim poziomie. Jedna z jednostek posiada Zakład Doświadczalny Techniki Strzelniczej  

w Regulicach oraz certyfikowane Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów 

Kamieniarskich. 

We wszystkich jednostkach praktyki zostały dobrze zorganizowane, choć w niektórych 
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jako praktykę zalicza się obowiązkowe zajęcia terenowe. 

W większości jednostek dobre i bardzo dobre prace dyplomowe związane są z praktyką,  

a tylko w jednej jednostce ocenione zostały jako słabe i nie związane z kierunkiem. 

We wszystkich jednostkach dobrze działają studenckie koła naukowe. 

We wszystkich jednostkach realizowane są ciekawe prace naukowo-badawcze związane  

z praktyką oraz ocenianym kierunkiem. Większość jednostek jest bardzo aktywna  

w pozyskiwaniu grantów KBN. Wśród publikacji brakuje tych najwyŜej notowanych z tzw. 

listy filadelfijskiej. Większość jednostek bardzo dobrze współpracuje z przemysłem. 

Wszystkie jednostki posiadają bardzo dobrze zorganizowane studia stacjonarne  

i niestacjonarne. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

W części jednostek występuje nadmierne obciąŜenie części pracowników zajęciami 

dydaktycznymi. 

Praktycznie brak systemu punktowego ECTS oraz ankiet studenckich na temat zajęć 

dydaktycznych. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Jednostki prowadzące kierunek „górnictwo i geologia” w miarę dobrze radzą sobie 

z malejącym zainteresowaniem młodzieŜy studiami technicznymi, zwłaszcza związanymi  

z przemysłem cięŜkim. JednakŜe liczba absolwentów kierunku „górnictwo i geologia” jest 

zdecydowanie za mała w stosunku do potrzeb. Istnieje bowiem ogromne i rosnące 

zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku, zarówno w kraju jak równieŜ w Unii 

Europejskiej. Według szacunków WyŜszego Urzędu Górniczego tylko w ciągu najbliŜszych 

pięciu lat w polskich kopalniach górnictwa podziemnego (węgla kamiennego, miedzi, cynku i 

ołowiu, siarki, soli), kopalniach górnictwa odkrywkowego (węgiel brunatny, surowce skalne) 

oraz kopalniach górnictwa otworowego (gaz, ropa naftowa, wody mineralne) będzie 

brakowało około 6 tysięcy inŜynierów. Ten fakt powoduje, Ŝe od dwóch lat widać lekką 

tendencję wzrostu zainteresowania studiami na kierunku „górnictwo i geologia”. Dla 

zwiększenia atrakcyjności studiów na tych wydziałach utworzono nowe kierunki studiów 

pokrewne do kierunku „górnictwo i geologia”, a w ramach samego kierunku takŜe wiele 

nowych specjalności. Jednak w niektórych przypadkach wydziały mają zbyt szczupłą kadrę 

(ilościowo i merytorycznie), aby prowadzić tak rozproszone kształcenie.  
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Warunki górniczo-geologiczne wydobycia kopalin stale się pogarszają, jest to 

spowodowane wzrostem głębokości wydobycia i związanego z tym wzrostu zagroŜeń: 

tąpaniami, wyrzutami gazów i skał, metanowego, poŜarowego i wodnego. Zmienia się takŜe 

techniczne wyposaŜenie kopalń. W kopalniach pojawiają się skomplikowane maszyny  

i urządzenia wyposaŜone w najnowsze rozwiązania z dziedziny elektroniki z odpowiednim 

oprogramowaniem sterującym. To wszystko powoduje, Ŝe ciągłej zmianie i dostosowywaniu 

muszą podlegać programy kształcenia. Większą rolę naleŜy przypisać praktykom 

zawodowym, których program musi ulec rozszerzeniu. Praktyki te powinny być róŜnorodne 

(np. część praktyki odbywana kolejno róŜnych działach kopalni podziemnej, a część  

w kopalniach odkrywkowych). W programach nauczania muszą się równieŜ pojawić treści 

związane z planowaniem rozwoju socjo-ekonomicznego oraz zarządzania środowiskiem. 

MoŜna przewidywać, Ŝe przyszłość górnictwa i geologii to pozyskiwanie surowców  

z głębin oceanicznych. Na dnie mórz i oceanów ukrytych jest wiele milionów ton róŜnych 

surowców. Do niedawna ich wydobycie uwaŜano za zbyt kosztowne. Wysokie i stale rosnące 

ceny surowców, rozwój techniki, a takŜe wyczerpywanie się złóŜ (zwłaszcza ropy naftowej, 

rud metali kolorowych) powodują, Ŝe w najbliŜszym czasie rozpocznie się na duŜą skalę 

wydobycie tych surowców. Absolwenci kierunku „górnictwo i geologia” muszą być 

przygotowani na te wyzwania. Dlatego teŜ w najbliŜszych 8 -10 latach musi nastąpić istotna 

zmiana w programach nauczania „górnictwa i geologii”.  
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Raport opracowała: prof. dr hab. Danuta Strahl 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 37  

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 15 

- w uczelniach niepublicznych: 22 

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 36 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 15  

- w uczelniach niepublicznych: 21  

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 14643 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 8739  

- w uczelniach niepublicznych: 5904  

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna Zawieszenie 
oceny/ 

odstąpienie  
od oceny 

Uczelnie publiczne 
 

3* 15 (1**) 0 0 2*** 

Uczelnie niepubliczne 
 

0 15 2 1 3 

* oceny wyróŜniające, sformułowane po dokonaniu oceny wszystkich uczelni prowadzących kierunek 

** w tym 1 powtórna ocena pozytywna, wydana po zawieszeniu dokonania oceny, dotycząca wyłącznie 

studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (studia I stopniu oceniono pozytywnie) 

*** odstąpienie od dokonania oceny dotyczy wyłącznie studiów II stopnia (studia I stopniu oceniono 

pozytywnie) 
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Podstawowe przyczyny negatywnej i warunkowych ocen jakości kształcenia występowały  

w następujących obszarach oceny: 

Kadra akademicka 

a. niespełnienie wymogów dotyczących minimum kadrowego – określonych przepisami 

prawa – głównie z powodu: braku dorobku naukowego zgodnego z zakresem kierunku 

„informatyka i ekonometria” oraz braku dorobku naukowego z dziedziny nauki 

związanej z tym kierunkiem; 

b. niewłaściwa struktura specjalności naukowych nauczycieli akademickich 

stanowiących minimum kadrowe na kierunku „informatyka i ekonometria”, 

wykazująca brak osób o specjalnościach niezbędnych w kształtowaniu toŜsamości 

kierunku, jak np. brak ekonometryków lub informatyków zorientowanych na 

informatykę ekonomiczną; 

c. brak oświadczeń nauczycieli akademickich o wyraŜeniu zgody na zaliczenie do 

minimum kadrowego na kierunku „informatyka i ekonometria”; 

d. zatrudnienie nauczycieli akademickich, tworzących minimum kadrowe na studiach 

pierwszego stopnia w więcej aniŜeli dwóch uczelniach, a na studiach drugiego stopnia 

w więcej niŜ jednej uczelni będącej ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy; 

e. nie prowadzenie zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich tworzących 

minimum kadrowe na kierunku „informatyka i ekonometria”. 

Program i proces kształcenia 

a. niewłaściwa realizacja standardów kształcenia – w tym w szczególności na studiach 

niestacjonarnych – polegająca na prowadzeniu zbyt małej liczby godzin zajęć 

dydaktycznych uniemoŜliwiającej pełną realizację treści programowych, a takŜe braku 

niektórych istotnych dla kierunku przedmiotów takich, jak: algebra liniowa, 

projektowanie systemów informatycznych czy teŜ rachunku prawdopodobieństwa  

i statystyki matematycznej; 

b. niewłaściwa sekwencja przedmiotów (np. ekonometria wyprzedza statystykę, rachunek 

prawdopodobieństwa wyprzedza analizę matematyczną); 

c. niewłaściwa obsada zajęć – specjalność naukowa nauczyciela akademickiego 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne nie odpowiada zakresowi dydaktycznemu 

przedmiotu (np. specjaliści z zakresu finansów prowadzili takie przedmioty, jak: 

projektowanie komputerowe, informatyka ekonomiczna, a specjaliści nauk 
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technicznych – ekonometrię czy statystykę opisową i ekonomiczną, a takŜe przedmioty 

z obszaru wiedzy ogólnej); 

d. powierzanie prowadzenia wykładów, a takŜe przyjmowanie egzaminów przez osoby  

z tytułem zawodowym magistra; 

e. zbyt mały udział zajęć o charakterze laboratoryjnym; 

f. niewłaściwe budowanie profilu programowego dla prowadzonych w ramach kierunku 

specjalności, który w zbyt skromnym stopniu uwzględniał toŜsamość kierunku nie 

uwzględniając, np. informatyki w problemach ekonomicznych, czy teŜ w zbyt małym 

stopniu róŜnicował specjalności proponowane na studiach licencjackich oraz 

inŜynierskich; 

g. niewłaściwie sformułowana dla kierunku sylwetka absolwenta; 

h. brak zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia. 

Prace dyplomowe (magisterskie) oraz egzamin dyplomowy 

a. tematyka prac zarówno licencjackich (inŜynierskich), jak i magisterskich, nie 

odpowiadająca zakresowi dydaktycznemu kierunku „informatyka i ekonometria”. 

Tematyka wielu prac ciąŜyła do nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, 

najczęściej w uczelniach gdzie kadrę akademicką tworzyły osoby z obszaru nauk  

o zarządzaniu lub nauk czysto ekonomicznych; 

b. niezadowalający poziom prac dyplomowych (brak wyraźnie sformułowanego 

problemu i celu badawczego, brak oceny badanych zjawisk, brak odniesienia się do 

właściwej literatury, bardzo skromna literatura); 

c. zbyt tolerancyjny system wag dla ocen na egzaminie dyplomowym; 

d. zbyt monotematyczne ujęcie pytań egzaminacyjnych na egzaminie dyplomowym; 

e. mała staranność promotorów i recenzentów w opracowaniu recenzji prac 

dyplomowych, polegająca głównie na wypełnianiu formularza recenzji i odpowiedzi 

na pytania w nim zawarte. 

Badania naukowe 

a. zbyt słaby związek prowadzonych badań naukowych z obszarem dydaktyczno-

naukowym kierunku „informatyka i ekonometria” (np. orientacja badań na nauki 

matematyczne oraz informatykę bez zastosowania w nich ekonomii); 

b. lokalny charakter wydawnictw naukowych; 

c. zbyt skromne środki finansowe przeznaczone na badania naukowe; 

d. dorobek naukowy nauczycieli akademickich, w szczególności stanowiących minimum 

kadrowe, powstawał najczęściej przy innych uczelniach aniŜeli jednostki oceniane. 
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Organizacja zajęć 

a. brak konsultacji dla studentów; 

b. znaczne dysproporcje w obciąŜeniach dydaktycznych oraz nadmierne obciąŜenie 

niesamodzielnych nauczycieli akademickich (w szczególności adiunktów); 

c. nadmierne przeciąŜenie studentów studiów niestacjonarnych podczas jednego zjazdu; 

d. wadliwa konstrukcja planu zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych  

(5-6 godzinne bloki zajęć z jednego przedmiotu); 

e. zbyt liczebne grupy ćwiczeniowe (nawet do 50 osób); 

f. brak systemu ECTS. 

Baza dydaktyczna 

a. bardzo skromne zasoby biblioteczne (brak podręczników zalecanych w sylabusach); 

b. brak umów gwarantujących studentom dostęp do bibliotek innych uczelni, 

znajdujących się w danej miejscowości; 

c. brak czasopism naukowych o profilu tematycznym odpowiadającym kierunkowi 

„informatyka i ekonometria”; 

d. brak właściwego wyposaŜenia sal dydaktycznych w projektory multimedialne, rzutniki 

pism itp. 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Negatywna ocena jakości kształcenia została przyznana jednostce organizacyjnej 

prowadzącej kierunek „informatyka i ekonometria” z powodu braku w minimum kadrowym 

nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora, posiadających dorobek naukowy  

w zakresie tego kierunku.  

Warunkowa ocena jakości kształcenia przyznawana była jednostkom organizacyjnym 

prowadzącym kierunek „informatyka i ekonometria” tylko wówczas, gdy przedstawiły 

wiarygodne działania, pozwalające na usunięcie zaistniałych nieprawidłowości w okresie 

jednego roku. 

Prezydium PKA, w celu stymulowania procesu poprawy jakości kształcenia, wprowadziło 

formę skróconego okresu akredytacji pozytywnej, udzielając akredytacji na 2 lub 3 lata 

(zgodnie ze Statutem PKA okres ten wynosi maksymalnie 6 lat, o ile nie zaistnieją przesłanki 

do przeprowadzenia wizytacji we wcześniejszym terminie). Skrócony okres akredytacji 

otrzymywały te uczelnie, które natychmiast po wizytacji dostosowały się do zaleceń PKA lecz 

zakres tych zmian wymagał monitorowania. Najczęściej miało to miejsce  

w przypadku zarzutów wobec jakości prac dyplomowych. RównieŜ skrócony okres 
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akredytacji otrzymały te jednostki organizacyjne, w których dostosowano plany studiów  

i programy nauczania do standardów kształcenia, dokonano zmian w profilu programowym 

specjalności, dokonano natychmiastowych zmian w obsadzie zajęć dydaktycznych poprzez 

powierzenie ich osobom o właściwych – zgodnych z kierunkiem „informatyka i ekonometria” 

– kwalifikacjach naukowych. 

WyróŜniająca ocena jakości kształcenia została przyznana aŜ trzem jednostkom, tj.: 

Wydziałowi Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie – dla unikatowego kierunku „metody ilościowe w ekonomii  

i systemy informacyjne”. Podstawą do przyznania oceny wyróŜniającej były następujące 

przesłanki: 

a. wyrazista koncepcja kształcenia, podkreślająca przede wszystkim toŜsamość kierunku 

„informatyka i ekonometria”, zapewniająca równowagę wiedzy z zakresu zarówno 

informatyki jak i ekonometrii. Treści programowe realizowane przez te uczelnie 

opierają się na najnowszych osiągnięciach z zakresu takich dyscyplin wiedzy, jak: 

statystyka, ekonomia matematyczna, ekonometria, inŜynieria finansowa, informatyka 

ekonomiczna oraz elektroniczny biznes i prezentują nowoczesne metody ilościowe  

w ekonomii i biznesie, optymalizację, prognozowanie zjawisk gospodarczych, 

matematyczne modelowanie procesów społeczno-ekonomicznych oraz budowę 

scenariuszy ich rozwoju, współczesne narzędzia informatyczne, najnowsze technologie 

teleinformatyczne, złoŜone techniki programowania komputerów, a takŜe 

projektowanie i obsługę informatycznych systemów zarządzania; 

b. indywidualizacja procesu dydaktycznego, zapewniająca rozwój zainteresowań 

naukowych studenta, przejawiająca się między innymi w indywidualnych ścieŜkach 

studiowania, a takŜe w bardzo intensywnej pracy kół naukowych; 

c. wysoki poziom prac magisterskich – w tym wiele nagrodzonych na konkursach 

ogólnopolskich i międzynarodowych; 

d. znaczący stopień umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego wyraŜony wykładami 

w językach obcych, ścieŜkami studiów w językach obcych, wymianą kadry 

dydaktycznej i studentów z uczelniami europejskimi; 

e. wybitne osiągnięcia kadry akademickiej w badaniach naukowych – udział w licznych 

międzynarodowych programach badawczych, w tym Ramowych Programach Unii 

Europejskiej, udział w grantach finansowanych przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa WyŜszego, udział w pracach na rzecz praktyki gospodarczej, udział  
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w prestiŜowych konferencjach naukowych o zasięgu światowym i ogólnokrajowym, 

autorstwo uznanych w kraju podręczników oraz monografii związanych z kierunkiem 

„informatyka i ekonometria”; 

f. program nauczania zapewnia szeroki kontakt z praktyką gospodarczą, co pozwala 

studentom na nabycie poszukiwanych na rynku pracy umiejętności i wiedzy – 

absolwenci tych uczelni zajmują między innymi prestiŜowe stanowiska  

w renomowanych korporacjach międzynarodowych; 

g. znacząca pozycja kadry akademickiej w środowisku naukowym zarówno krajowym, 

jaki i międzynarodowym – nauczyciele akademiccy reprezentujący minimum kadrowe 

na tym kierunku są członkami Komitetów PAN, członkami międzynarodowych 

organizacji naukowych, członkami redakcji prestiŜowych czasopism naukowych  

o zasięgu światowym i ogólnopolskim; 

h. stosowanie oryginalnych metod dydaktycznych rozwijających umiejętności studentów; 

i. uczestnictwo studentów w prowadzonych badaniach naukowych oraz w pracach przy 

organizacji konferencji naukowych. 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

a. Struktura organizacyjna uczelni 

Kierunek „informatyka i ekonometria”, będąc kierunkiem „kameralnym”, na ogół 

prowadzony jest na wydziałach o profilu związanym z naukami o zarządzaniu. W uczelniach  

o długoletnich tradycjach akademickich kierunek ten znajduje swoje miejsce w wyraźnie 

wyprofilowanych katedrach lub instytutach naukowych. W uczelniach publicznych o profilu 

ekonomicznym, w tym na wydziałach ekonomicznych uniwersytetów, zawsze znajdują się 

oddzielne katedry, w swej nazwie nawiązujące do: statystyki, ekonometrii, badań 

operacyjnych, prognoz gospodarczych, informatyki, informatyki ekonomicznej, technologii 

informatycznej. Natomiast w uczelniach małych, o skromnych zasobach kadrowych, 

powoływane są katedry o nazwach bardziej „pojemnych”, jak np. katedra metod ilościowych, 

które łączą w sobie funkcje naukowe i dydaktyczne, odpowiadające tematyką kilku obszarom 

wiedzy kierunku „informatyka i ekonometria”. 

Jedyną uczelnią, która dla kierunku „informatyka i ekonometria” utworzyła specjalny wydział 

(Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej) jest Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 

 

b. Miejsce kierunku w strategii rozwoju uczelni 

Liczba studentów studiujących na kierunku „informatyka i ekonometria” stanowi zaledwie 
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0,8% ogólnej liczby studentów w kraju, co jest jego i silną, ale teŜ i słabą stroną. Mała liczba 

studentów stwarza bardzo dobre relacje pomiędzy liczbą studentów a kadrą dydaktyczną tworzącą 

minimum kadrowe, co sprzyja jakości kształcenia, w szczególności na kierunku wymagającym 

wielu zajęć o charakterze ćwiczeń i laboratoriów, a takŜe róŜnego rodzaju projektów. Mimo 

wielkiego zapotrzebowania rynku pracy na specjalności zawodowe związane z informatyką  

w uczelniach nie zaobserwowano zbyt duŜego zainteresowania kandydatów tym kierunkiem 

studiów. Wynika to między innymi z charakteru tego kierunku, który wymaga od kandydatów 

dobrego przygotowania przede wszystkim z matematyki oraz profilu zainteresowań integrującego 

nauki ścisłe i ekonomię. Jest to swoiste wyzwanie dla młodych kandydatów. Szczególnie waŜne 

miejsce w strategii uczelni zajmuje ten kierunek w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, która  

z tego między innym względu utworzyła  wydział prowadzący tylko oceniany kierunek studiów. 

c. Kadra akademicka 

Kadra naukowo-dydaktyczna konstytuująca kierunek „informatyka i ekonometria” musi 

stanowić bardzo specyficzny zespół, reprezentujący wiele obszarów wiedzy z kanonu tego kierunku. 

W uczelniach z długą tradycją akademicką o profilu ekonomicznym, a takŜe na uniwersytetach, 

kierunek ten ma dobrze określoną toŜsamość, w której akcentuje się integrację wiedzy 

ekonometrycznej z informatyką zorientowaną na zastosowania w ekonomii. I tak w kilku uczelniach 

publicznych liczba proponowanych do minimum kadrowego na studiach drugiego stopnia 

nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, wynosiła od 15 do 45. Kadrę tego kierunku charakteryzuje ponadto pewna 

specyfika. W uczelniach tych przewaŜa, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, 

kadra reprezentująca takie specjalności, jak: statystyka, ekonometria, prognozowanie, badania 

operacyjne. Zdecydowanie skromniej przedstawia się kadra o specjalności informatyka 

ekonomiczna. Ostatnie lata pokazują, iŜ uczelnie dostrzegają te dysproporcje i wzmacniają 

katedry o profilu informatycznym, upatrując w tych działaniach szanse na rozwój tego 

kierunku. 

d. Działalność badawczo-naukowa 

Działalność badawczo-naukowa skupiona jest przede wszystkim w uczelniach publicznych 

o długoletnich tradycjach akademickich (akademiach ekonomicznych oraz uniwersytetach). 

Tematyka badawcza powiązana jest z zakresem tematycznym kierunku „informatyka  

i ekonometria” i obejmuje szeroką paletę subdyscyplin naukowych tworzących kanon wiedzy 

tego kierunku, a więc takie obszary, jak: ekonomia matematyczna, statystyka, modelowanie 

ekonometryczne, teoria ekonometrii, ekonometria przestrzenna, badania operacyjne, 

prognozowanie i symulacje, analiza input-output, technologie informatyczne, algorytmy 
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sztucznej inteligencji, informatyka ekonomiczna, matematyka, organizacje wirtualne.  

Nauczyciele akademiccy kierunku „informatyka i ekonometria” mają w skali kraju 

imponujący dorobek: są między innymi członkami prestiŜowych towarzystw i organizacji 

naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, realizują projekty 

międzynarodowe, otrzymują granty finansowane przez ministerstwo, wykonują liczne prace 

na rzecz praktyki gospodarczej. I tak, np. pracownicy Instytutu Ekonometrii i Statystyki 

Uniwersytetu Łódzkiego realizowali granty finansowane przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa WyŜszego: „Makroekonometryczny model gospodarki Polski oparty na danych 

średniej i wysokiej częstotliwości” - projekt badawczy: N111 032 32/3723, „Gospodarka 

oparta na wiedzy” - projekt badawczy: 1 H02B 017 29 (2005-2008), Sektorowy Program 

Operacyjny. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Kategoryzacja w duŜych systemach 

elektronicznych obsługi klienta – udział w projekcie realizowanym we współpracy  

z COMARCH Systemy Informatyczne (okres realizacji 2006-2007) i innych.  

Ponadto Instytut Ekonometrii i Statystyki organizuje od wielu lat cykliczną międzynarodową 

konferencję Macromodels poświęconą wykorzystaniu makromodeli ekonometrycznych do 

analizy i prognozowania procesów gospodarczych. 

Efekty badań kierunku „informatyka i ekonometria” publikowane są w prestiŜowych 

wydawnictwach krajowych i zagranicznych takich, jak: Przegląd Statystyczny czy Ekonomista,  

a takŜe w pracach zwartych w wydawnictwach: PWE, PWN, Difin, Springer Verlag. 

e. Prace na rzecz praktyki gospodarczej 

Wydziały uczelni publicznych, prowadzące kierunek „informatyka i ekonometria”, 

realizowały szereg prac na rzecz praktyki gospodarczej, jak np.: 

a. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej  

w Poznaniu realizował projekty naukowo-badawcze na zlecenie Urzędu Miasta 

Poznania: „Przygotowanie naukowych podstaw wdroŜenia instytucji publicznych do 

standardu e-administracji”, na zlecenie Telewizji Polskiej SA: „Opracowanie demo 

MenedŜera Treści i TVP”. Badania te niewątpliwie wspomagają proces dydaktyczny 

poprzez nabywanie przez kadrę akademicką doświadczeń w kształtowaniu u studentów 

oczekiwanych umiejętności; 

b. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego realizował tematy na 

zlecenie firm ubezpieczeniowych: „Statystyczna analiza przekrojowo-czasowej próbki 

danych o polisach i szkodach z indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych OC”; 

c. Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego brał udział w wielu 

projektach informatycznych, dotyczących informatyzacji sektora bankowego,  
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we współpracy z największymi w Polsce korporacjami zajmującymi się produkcją  

i wdraŜaniem systemów informatycznych oraz konsultingiem takimi, jak: Softbank 

S.A., Asseco Poland S.A., Accenture Polska, KPMG S.A. 

f. Stopień umiędzynarodowienia 

We wszystkich uczelniach publicznych moŜna zaobserwować bardzo duŜą aktywność 

międzynarodową, która realizowana jest między innymi poprzez wspólne projekty 

międzynarodowe (szczególnie w uczelniach wyróŜnionych), wymianę studentów, wyjazdy 

nauczycieli akademickich na konferencje naukowe oraz wymianę kadry akademickiej.  

Aktywna współpraca międzynarodowa w zakresie wspólnych projektów naukowych  

(5 i 6 Program Ramowy UE) oraz wymiany kadry akademickiej rozwija się na ogół w duŜych 

uczelniach. I tak np.:  

a. Katedra Informatyki Ekonomicznej AE Poznań realizowała projekty Unii Europejskiej, 

w tym w ramach 5 i 6 Programu Ramowego, tj. Usability-driven open platform for 

Mobile Government, Adaptive Services Grid, ARCO-Augmented Representation of 

Cultural Objects, enIRaF – Enhanced Information Retrieval and Filtering for Analitical 

Systems, TOWL – Time-determined ontology based information system for real time 

stock market analysis; 

b. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego bierze udział w 6 oraz  

7 Programie Ramowym UE. Realizowane są następujące tematy związane z profilem 

kierunku „informatyka i ekonometria” zlecone przez Komisję Europejską: 

METHODEX - Methods and data on environmental and health externalities: 

harmonising and sharing of operational estimates, Mediterranean and Eastern 

European Countries as new immigration destinations in the European Union. Ponadto 

na tym Wydziale realizowane były projekty naukowe we współpracy z innymi 

uczelniami zagranicznymi, jak np: grant AMRADS – koordynowany przez Eurostat, 

trzy granty - Metanit, Metaware, Codacmos - koordynowane przez Urząd Statystyczny 

Szwecji oraz Uniwersytet w Edynburgu, udział w projekcie PHARE PL 9302 pt. 

„Rozwój systemu informacji statystycznej”; 

c. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantów 

zagranicznych realizował między innymi następujące tematy: „Technological 

Development and Demonstration”, 6 Ramowy Program Badawczy COMISEF - 

Niemcy, „Forecasting occupational/skill needs in Europe”, European Centre for the 

Development of Vocational Training (Cedefop), Europe 123, GR - 57001 Thessaloniki 

(Pylea); 
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d. Interesującą inicjatywą WyŜszej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie były 

takie seminaria, jak np.: Seminarium „Internet Technologies and e-Business: 

Development and Business Opportunities” – zorganizowane w ramach Festiwalu 

Kultury Brytyjskiej, „Crossroads for Ideas” pod patronatem Ambasady Brytyjskiej  

i British Council, międzynarodowa konferencja „Eurocall–European Association for 

Computer-Assisted Language Learning - CALL, WELL and TELL: Fostering 

Autosomy” zorganizowana na terenie Uczelni /pre-conference workshops/ oraz  

w Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, a takŜe warsztaty „Business Ethics”  

i „Practical Application of Internet Resources into Teaching Business English” 

zorganizowane wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka 

Angielskiego ATEFL; 

e. Ponadto wystąpiły przypadki duŜej aktywności w zakresie wymiany studentów, jak np. 

studenci WyŜszej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie zaliczali jeden semestr 

studiów na: Business Academy West w Danii, International Business School na 

Węgrzech, Karl- Franz - Universitat Graz w Austrii, Athlone Institute of Technology  

w Irlandii, University of Luton w Anglii. Z kolei w WyŜszej Szkole Ekonomii  

i Informatyki w Krakowie studiowali studenci z Karl-Franzens Universität Graz.  

Studenci tej Uczelni odbywają równieŜ regularnie praktyki zawodowe w Anglii, 

Niemczech i Irlandii na mocy umów z firmami – organizatorami praktyk: „European 

Business School” Dublin - Irlandia, „European Training Services Ltd”, Lichfield - 

Anglia, „Gesellschaft főr Europabildung” Berlin - Niemcy.  

W duŜych uczelniach publicznych znacznej części studentów stworzono moŜliwość 

studiowania na innych uczelniach, nie tylko europejskich. Potwierdza to równieŜ ich 

przygotowanie do realizacji międzynarodowej wymiany studentów (posiadają wdroŜony 

system ECTS). Ponadto licznie realizowane są kontakty międzynarodowe w ramach programu 

Sokrates/Erasmus.  

g. Program kształcenia 

Program kształcenia na kierunku „informatyka i ekonometria” charakteryzuje się dwoma 

podejściami: pierwszy z nich, prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia  

w uczelniach publicznych wyraźnie określa toŜsamość kierunku, akcentując w szczególności 

integrację wiedzy z zakresu ekonometrii i informatyki zorientowanej na zastosowania  

w ekonomii, zaś drugi z nich bardziej akcentuje informatykę, traktując ją nieco w oderwaniu 

od metod statystycznych i ekonomii. I tak np. specjalność grafika komputerowa nie proponuje 

przedmiotów, które np. obejmują wizualizację danych statystycznych z zakresu zjawisk 
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ekonomicznych. Ten drugi profil kształcenia obecny jest w uczelniach, których kadra 

dydaktyczna wywodzi się z politechnik bądź uniwersytetów i posiada specjalności związane  

z naukami matematycznymi, informatyką bądź informatyką techniczną. W uczelniach 

niepublicznych na ogół oferowane są wyłącznie specjalności związane z informatyką. Wśród 

uczelni publicznych, a w szczególności w akademiach ekonomicznych, pielęgnowane są 

specjalności związane z ekonometrią i statystyką, choć jest to zadanie trudne, bowiem 

aktualnie studenci preferują informatyczny profil nauczania. Jednak w kilku uczelniach są 

prowadzone specjalności takie, jak: ekonometria menedŜerska czy statystyka ekonomiczna, 

które cieszą się jeszcze zainteresowaniem studentów. 

WaŜnym uzupełnieniem oferty programowej jest działalność kół naukowych  

o profilu związanym z kierunkiem „informatyka i ekonometria”, które w ostatnich latach 

bardzo się zaktywizowały (AE Poznań – siedem kół naukowych o profilu informatycznym, 

Koło Naukowe UŁ – o profilu kierunku) i brały udział w licznych projektach naukowych 

finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

• System ewaluacji procesu kształcenia 

MoŜna stwierdzić, iŜ orientacja na jakość kształcenia jest w pełni uświadomiona  

w działalności silnych polskich uczelni, choć wymaga ujęcia w ramy instytucjonalne. 

Większość szkół wyŜszych posiada swój 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 organizacyjnych, odpowiedzialnych 

za ich wykonanie. Na uwagę zasługują prace w WyŜszej Szkole Ekonomii i Informatyki  

w Krakowie, która posiada bardzo zaawansowany wewnętrzny system oceny jakości 

kształcenia. 

WaŜnym wydarzeniem w zakresie doskonalenia jakości kształcenia jest równieŜ 

organizowana od wielu lat przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu 

Łódzkiego doroczna konferencja dydaktyczna na temat jakości kształcenia na kierunku 

„informatyka i ekonometria”. 

• Metody dydaktyczne 

Do interesujących metod dydaktycznych, stosowanych na kierunku „informatyka  

i ekonometria”, moŜna zaliczyć: indywidualne prace analityczne wykorzystujące 

wyspecjalizowane narzędzia statystyczno-ekonometryczne do modelowania procesów 

ekonomicznych, laboratoria, a takŜe charakterystyczne na tym kierunku gry symulacyjne.  

• Prace dyplomowe 

Na kierunku „informatyka i ekonometria” na szczególną uwagę zasługują prace 
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magisterskie stanowiące odniesienie do teorii ekonomicznych, a wprowadzające tak waŜny na 

kierunkach ekonomicznych wyspecjalizowany warsztat analityczny, jak np. Zastosowanie 

sztucznych sieci neuronowych do analizy notowań giełdowych, Zastosowanie modelu Blacka-

Scholesa do wyceny opcji, Algorytmy genetyczne w zastosowaniu do rozwiązywania 

problemów transportowych, Koncepcja zarządzania ryzykiem informatycznym, Opcje 

egzotyczne, jako instrument ograniczania ryzyka, Chaos deterministyczny w finansowych 

szeregach czasowych, Wizualizacja urzędów administracji publicznej w dobie powstania 

społeczeństwa informacyjnego, Scenariusze wzrostu gospodarczego redukujące stopę 

bezrobocia w Polsce, Prognozowanie w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metod Value at 

Risk, Szacowanie dat przyjęcia euro przez nowe państwa UE na podstawie analizy rynkowych 

stop procentowych, Ekonometryczne badanie trwałości bezrobocia w Polsce, Modelowanie 

procesów biznesowych jako sposób implementacji metodologii Six Sigma, Zastosowanie 

symulacji komputerowych. 

Za wysoce pozytywny i podnoszący jakość kształcenia naleŜy uznać udział wielu uczelni, 

z dobrymi rezultatami, w licznych i uznanych juŜ w kraju konkursach na prace dyplomowe.  

I tak np.: 

a. W organizowanym od kilku lat przez Naukowe Towarzystwo Informatyki 

Ekonomicznej i firmę Accenture w konkursie na najlepszą pracę z zakresu informatyki 

gospodarczej, absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zdobyli najwięcej 

nagród ze wszystkich uczelni w Polsce, a mianowicie: dwie pierwsze nagrody, cztery 

drugie, cztery trzecie oraz 2 wyróŜnienia. Ponadto jedna z prac magisterskich zdobyła 

nagrodę ufundowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych, a 2 studentów uzyskało 

nagrody w konkursach SAS Student Ambassadors podczas SAS Forum International  

w Kopenhadze; 

b. W Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - praca magisterska, pt. Automatyczny podział 

dokumentów w kolekcji na tematyczne fragmenty, została uznana za najlepszą pracę 

magisterską w Polsce obronioną w roku akademickim 2005/2006, przy współpracy  

z firmą Accenture, podczas Walnego Zjazdu Naukowego Towarzystwa Informatyki 

Ekonomicznej, zaś 

c. Praca magisterska pt. Rozwój demograficzny szerszej strefy miejskiej w aglomeracji 

poznańskiej, obroniona w roku akademickim 2005/2006, została wyróŜniona  

w konkursie o Nagrodę Miasta Poznania za wyróŜniającą się pracę magisterską pod 

patronatem Prezydenta Miasta Poznania w 2007 roku. 
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• Praktyki zawodowe 

Wartościowe i interesujące rozwiązania w zakresie praktyk zawodowych moŜna spotkać  

w wielu uczelniach niepublicznych takich, jak np. WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku  

i WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz jej Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, WyŜsza 

Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa  

w Katowicach. Charakteryzuje je aktywna współpraca uczelni z instytucjami  

i przedsiębiorstwami oferującymi miejsca praktyki, realizacja określonych projektów 

zespołowych, staranna dokumentacja formułująca cele i zadania dla studentów . 

h. Baza dydaktyczna 

MoŜna uznać, iŜ wszystkie wizytowane uczelnie zapewniają studentom kierunku „informatyka  

i ekonometria” właściwe warunki do realizacji procesu dydaktycznego. Uczelnie posiadają  

wystarczający stan pracowni komputerowych. Natomiast dostrzega się pewne braki programów 

komputerowych, w szczególności do prowadzenia takich przedmiotów jak statystyka, ekonometria 

czy badania operacyjne. Zdecydowanie lepiej wyposaŜone są w oprogramowanie przedmioty  

o profilu informatycznym. Zespoły Oceniające wskazywały uczelniom na moŜliwości pozyskania 

nieodpłatnych programów takich jak: Gretl czy Program R. 

NaleŜy równieŜ podkreślić bardzo dobre warunki lokalowe stworzone przez Akademię 

Ekonomiczną w Katowicach w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym we współpracy  

z władzami Rybnika. RównieŜ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w Zamiejscowym 

Ośrodku Dydaktycznym w Ząbkowicach zapewnił studentom bardzo dobry sprzęt komputerowy. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

a. Struktura organizacyjna uczelni 

 Kierunek „informatyka i ekonometria” jest kameralnym kierunkiem, na którym liczba 

studentów przeciętnie nie jest większa niŜ 500, a tylko w dwóch uczelniach przekroczyła liczbę 

1000 studentów. Dane te świadczą o tym, iŜ kierunek ten, szczególnie w uczelniach niepublicznych, 

ma słabo rozbudowaną strukturę organizacyjną, np. w postaci katedr bądź zakładów.  

b. Miejsce kierunku w strategii rozwoju uczelni 

 Kierunek „informatyka i ekonometria”, z uwagi na relatywnie mniejszą liczbę studentów, 

na ogół w Ŝadnej uczelni ekonomicznej nie stanowi szczególnego centrum uwagi, chociaŜ 

władze uczelni otaczają go naleŜytą opieką. NaleŜy sądzić, iŜ rola tego kierunku będzie się 

umacniać z uwagi na prognozy rynku pracy, w których specjaliści z zakresu informatyki 

ekonomicznej wciąŜ będą potrzebni.  

 Ponadto zaczyna umacniać się zapotrzebowanie na analityków ekonomicznych  
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z warsztatem ekonometrycznym, co równieŜ będzie wzmacniać ten kierunek. 

c. Minimum kadrowe 

 Trudności z wypełnieniem minimum kadrowego pojawiały się w tych uczelniach, które 

posiadają kadrę dydaktyczną wywodzącą się z dyscyplin technicznych, bądź reprezentujących 

nauki matematyczne. Są jednak i takie uczelnie, w których zgromadzona kadra reprezentuje nauki 

matematyczne lub nauki techniczne ze specjalnością informatyczną. Konsekwencją takiej struktury 

kadry jest utrata toŜsamości kierunku, poprzez wyprofilowanie go w stronę informatyki pozbawionej 

zastosowań w ekonomii, co jest istotnym elementem kształcenia na tym kierunku. Podobnie jest teŜ 

z kadrą reprezentującą specjalność informatyka. Dyskusja Zespołów Oceniających z władzami 

uczelni oraz kadrą dydaktyczną pozwala mieć nadzieję, Ŝe toŜsamość kierunku będzie zachowana, 

a nauczyciele akademiccy zbliŜą swoje specjalności poprzez integrację, np. matematyki z ekonomią, 

do poŜądanego profilu. Fakty takie juŜ mają miejsce, co moŜe dobrze słuŜyć w perspektywie 

rozwojowi kierunku. W minimum kadrowym znajdowały się często osoby o dorobku 

naukowym związanym z dziedzinami technicznymi (telekomunikacja, elektronika), których 

styczność z informatyką ekonomiczną była niewielka lub prawie Ŝadna.  

 Kolejnym problemem minimum kadrowego była nierównowaga strukturalna przejawiająca 

się brakiem, np. specjalistów z zakresu ekonometrii, statystyki przy rozbudowaniu 

specjalistów z matematyki lub informatyki technicznej albo teŜ informatyki.  

d. Profil badań naukowych a proces dydaktyczny 

 W uczelniach, w których występował strukturalny problem minimum kadrowego na 

studiach drugiego stopnia, równieŜ profil badań naukowych wyraźnie ciąŜył w kierunku 

informatyki technicznej lub matematyki, zdecydowanie zaniedbując dyscypliny tworzące 

kanon kierunku „informatyka i ekonometria”. 

e. Stopień umiędzynarodowienia 

Istniejąca współpraca międzynarodowa ma w wielu uczelniach (szczególnie 

niepublicznych) tylko charakter pozorny i nie obejmuje wspólnych badań naukowych, 

wymiany studenckiej. Z uwagi na relatywnie niewielką liczbę studentów na tym kierunku,  

w wielu uczelniach udział studentów tego kierunku w wymianie międzynarodowej jest bardzo 

mały. Brak jest oferty zajęć w językach obcych. Uczelnie nie wykorzystują równieŜ 

moŜliwości łączenia wykładów do wyboru (np. w językach obcych) dla studentów kilku 

kierunków. 

f. Dorobek wydawniczy 

Słabą stroną dorobku wydawniczego wielu małych uczelni prowadzących kierunek 

„informatyka i ekonometria” jest jego lokalny charakter. Wydawane publikacje mają 
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najczęściej charakter dydaktyczny (podręczniki, skrypty, zadania) lub prezentują referaty  

z organizowanych konferencji naukowych. W tej sytuacji znaczenie tych pozycji na 

ekonomicznym rynku wydawniczym jest niewielkie. 

g. Programy studiów 

Ocena z punktu widzenia oferty standardowej 

Uczelnie dostosowały na ogół programy nauczania do obowiązujących standardów 

kształcenia. Zdarzały się jednak jeszcze przypadki braku realizacji tych standardów na 

studiach niestacjonarnych. Na przykład na studiach drugiego stopnia w jednej z uczelni 

realizowano ogólny wymiar zajęć na poziomie bardzo niskim, bo obejmującym tylko 220 

godzin.  

W uczelniach, w których występuje strukturalny problem kadrowy niektóre przedmioty nie 

realizowały treści programowych określonych w standardach nauczania, np. przedmiot 

„ekonometryczne modelowanie procesów finansowych i badań koniunktury”. Zdarzały się 

przypadki przekazywania treści programowych, np. z ekonometrii, nie gwarantujące 

prezentacji aktualnej wiedzy z tej dyscypliny nauki. W kilku uczelniach nadawano tytuł 

inŜyniera na kierunku „informatyka i ekonometria”, ale miało to miejsce w niewielu 

uczelniach, co jest zarówno silną jak i słabą stroną tego kierunku, gdyŜ wymaga od uczelni 

wyjątkowej staranności w zachowaniu toŜsamości kierunku oraz wymogów kształcenia 

inŜynierskiego.  

Kierunek „informatyka i ekonometria” stwarza moŜliwości budowania szerokiej palety 

specjalności. Niektóre uczelnie, w tym szczególnie niepubliczne, koncentrują się na 

specjalnościach o profilu informatycznym. Zdarzały się teŜ specjalności zbyt odbiegające 

swoim profilem od kanonu wiedzy tym kierunku, jak np. teleinformatyka. WciąŜ  

w niedostatecznym stopniu uczelnie dbają o właściwą organizację zajęć na studiach 

niestacjonarnych. Liczba zjazdów jest zbyt mała w stosunku do określonej obowiązującymi 

standardami nauczania liczby godzin, co sprawia iŜ w ciągu jednego dnia zjazdu realizuje się 

nawet 14 godzin zajęć (trwają od 8.00 do 21.00). Wprowadzenie nowych standardów 

kształcenia powinno zdecydowanie poprawić organizację zajęć na studiach niestacjonarnych – 

co juŜ było widoczne podczas wizytacji przeprowadzonych jesienią roku 2007. 

Ocena z punktu widzenia oferty poza standardowej 

Oferta programowa wykraczająca poza standardy kształcenia jest bardzo skromna  

i ogranicza się w zasadzie do wyboru specjalności. Brak jest natomiast, i to zarówno  

w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych przedmiotów, swobodnego bądź 

ograniczonego wyboru. Ilość przedmiotów wykładanych w językach obcych w niektórych 
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uczelniach występuje w wymiarze symbolicznym lub w ogóle nie występuje. Nowe standardy 

kształcenia wymuszać będą 30% udział treści programowych do wyboru, co powinno 

przynieść uatrakcyjnienie oferty programowej. 

h. System ewaluacji procesu kształcenia 

W praktycznym wymiarze system ewaluacji procesu kształcenia ogranicza się na ogół do 

oceny kadry akademickiej i warunków studiowania przez studentów przeprowadzanej  

w formie ankiet. Słabością systemu ewaluacji jest brak reakcji zwrotnych pokazujących jego 

skuteczność i celowość. 

i. Metody dydaktyczne 

Zbyt mało uwagi poświęca się metodom dydaktycznym i formom zajęć pozwalającym na 

zdobycie przez studenta określonych umiejętności (np. analitycznych, diagnostycznych, 

prognostycznych). 

j. Prace dyplomowe i magisterskie 

Szczególną słabością prac magisterskich i licencjackich, szczególnie w uczelniach  

o strukturalnym problemie w minimum kadrowym, obok nie zawsze zadawalającego poziomu, 

jest luźny związek tematyki z zakresem dydaktycznym kierunku „informatyka i ekonometria”. 

Ponadto brak jest w tych pracach badań empirycznych gwarantujących wkład pracy własnej 

studenta. 

k. Sprawy studenckie 

Studenci kierunku „informatyka i ekonometria” nie zawsze działają w organizacjach 

studenckich. Relatywnie mała liczba studentów tego kierunku znajduje odzwierciedlenie  

w niezbyt licznej reprezentacji w organach samorządowych.  

l. Biblioteka i warunki lokalowe 

Istotnym problemem kierunku jest brak czasopism o tematyce związanej z kanonem 

wiedzy kierunku „informatyka i ekonometria” oraz niewielka liczba podręczników. Brak jest 

teŜ programów komputerowych typu SPSS, Statistica lub propagowania bezpłatnych 

programów, jak np. Gretl, Program R itp.  

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Analiza i ocena jakości kształcenia na kierunku „informatyka i ekonometria” w szkołach 

wyŜszych upowaŜnia do sformułowania następujących wniosków: 

a. Kierunek „informatyka i ekonometria” na tle takich ocenianych kierunków, jak 

„zarządzanie” lub „ekonomia” ma swoje bardzo specyficzne cechy: charakteryzuje go 

kameralny charakter, co sprawia, iŜ relacja między liczbą pracowników tworzących 
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minimum kadrowe a liczbą studentów (liczba ta waha się od 200 do 800) jest bardzo 

korzystna. Kierunek ten preferuje stacjonarne formy kształcenia, co sprzyja jakości 

kształcenia. ZróŜnicowanie jakości kształcenia między uczelniami prowadzącymi 

kierunek jest znacznie mniejsze aniŜeli to miało miejsce w przypadku kierunków 

„ekonomia” i „zarządzanie”. Stąd teŜ aŜ trzy uczelnie otrzymały ocenę wyróŜniającą. 

Ponadto prawie wszystkie wizytowane uczelnie publiczne, prowadzące ten kierunek, 

otrzymały ocenę pozytywną – co potwierdza przekonanie, iŜ zachodzi proces 

doskonalenia jakości kształcenia. Oceny warunkowe otrzymały wyłącznie uczelnie 

niepubliczne, w których kierunek ten prowadzony jest relatywnie krótko. Kadra 

uczelni publicznych ma silną pozycję w środowisku naukowym – znaczna jej część 

jest członkami Komitetów PAN, towarzystw międzynarodowych, redakcji 

prestiŜowych czasopism krajowych i zagranicznych, co tworzy niewątpliwie siłę tego 

kierunku i wyznacza standardy jakości kształcenia. 

b. Istotnym problemem dla kierunku są trudności w zachowaniu właściwej struktury 

zespołu minimum kadrowego, w którym muszą znajdować się specjaliści wielu 

obszarów wiedzy tworzących kanon tego kierunku. Kłopoty te dotyczą tylko kilku 

uczelni. Na kierunku „informatyka i ekonometria” w niektórych uczelniach zaczyna 

postępować integracja specjalistów z zakresu informatyki, informatyki technicznej, 

matematyki, szeroko rozumianej ekonometrii i informatyki ekonomicznej, co moŜe  

w początkowej fazie zamazywać toŜsamość tego kierunku, ale w perspektywie będzie 

słuŜyć jego rozwojowi. Musi jednak nastąpić wyraźniejsze skoncentrowanie badań 

wokół kanonu wiedzy kierunku „informatyka i ekonometria”. Ponadto rynek pracy, 

sygnalizujący zapotrzebowanie na informatyków z zastosowaniem w ekonomii, będzie 

dobrym stymulatorem dla rozwoju tego kierunku. 

c. Słabością kierunku jest brak specjalistów z zakresu informatyki ekonomicznej, zaś 

silną stronę stanowi kadra dydaktyczna reprezentująca takie specjalności, jak: 

ekonometria, statystyka, badania operacyjne, prognozowanie.  

d. Szansą kierunku są duŜe moŜliwości w tworzeniu palety specjalności kształcenia  

i akcentowaniu własnej toŜsamości uczelni preferującej bądź specjalności 

informatyczne, bądź ekonometryczne przy zachowaniu warunków określonych  

w standardach kształcenia, oraz bardzo duŜe zapotrzebowanie płynące z rynku pracy. 

e. Kierunek wymaga większej staranności w pozyskiwaniu i popularyzowaniu 

programów takich, jak np. Gretl, Program R, itp. 
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f. Akredytacja pokazała równieŜ, iŜ uczelnie nie przystosowały się do wszystkich 

przepisów wynikających z wejścia w Ŝycie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym. 

 

Przeprowadzona ocena jakości kształcenia w szkołach wyŜszych, prowadzących 

kształcenie na kierunku „informatyka i ekonometria”, pozwala na wskazanie dalszych 

kierunków działań, jak np.: 

a. przystosowanie się uczelni do nowych standardów kształcenia; 

b. wielkim wyzwaniem dla uczelni będzie wypracowanie właściwego modelu kształcenia 

obejmującego studia pierwszego i drugiego stopnia oraz relacji między tymi dwoma 

stopniami kształcenia, z zachowaniem wysokich standardów jakości kształcenia; 

c. pełne dostosowanie się do wymogów kadrowych określonych w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048) oraz 

wymogów sformułowanych przez PKA w Uchwale Nr 617/2007 z dnia 5 lipca 2007 

roku w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego. 

Istotnym zadaniem władz uczelni będzie tworzenie minimum kadrowego w oparciu  

o podstawowe kryterium jakie stanowi dorobek naukowy w zakresie kierunku 

„informatyka i ekonometria” oraz w dziedzinach związanych z tym kierunkiem; 

d. tworzenie indywidualnych standardów kształcenia (o których mowa w § 10 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym) przez uczelnie autonomiczne, co powinno przyczynić 

się do zwiększenia konkurencyjności uczelni oraz podniesienia stopnia atrakcyjności 

kierunku „informatyka i ekonometria”;  

e. opracowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia zgodnie  

z przepisami prawa, uwzględniającego spójność między celami i środkami kształcenia 

oraz jego rezultatami; 

f. doskonalenie oferty programowej uwzględniającej: indywidualizację kształcenia 

poprzez zapewnienie między innymi minimum 30% treści do wyboru oraz właściwe 

relacje programowe między studiami pierwszego i drugiego stopnia; 

g. wypracowanie nowych zasad budowy i tworzenia struktury kwalifikacyjnej 

absolwenta. Kierunek „informatyka i ekonometria” będzie tu szczególnym 

wyzwaniem, gdyŜ wymaga zachowania właściwych proporcji między umiejętnościami 

i wiedzą absolwenta z zakresu dwóch tak pojemnych obszarów wiedzy jak informatyka 
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i ekonometria, a jednocześnie akcentowania wybranego profilu kształcenia 

zapewniającego dobry odbiór na rynku pracy; 

h. wypracowanie właściwych metod dydaktycznych pozwalających na realizowanie 

ujętych w standardach kształcenia treści programowych, przy wyraźnie zmniejszonej 

liczbie godzin zachowując, a raczej doskonaląc, jakość kształcenia; 

i. stosowanie odpowiednich metod dydaktycznych gwarantujących nabycie określonych 

w strukturze kwalifikacji absolwenta umiejętności i postaw; 

j. doprowadzenie do powszechnego stanu, w którym minimum kadrowe, zarówno dla 

studiów pierwszego stopnia, a w szczególności dla studiów drugiego stopnia, będzie 

reprezentować komplementarne względem siebie specjalności naukowe tworzące 

kanon wiedzy kierunku „informatyka i ekonometria”. Kierunek musi pozyskać lub 

wykreować specjalistów reprezentujących informatykę ekonomiczną. 
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Raport opracował: prof. dr hab. inŜ. Jan Zawadiak 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

INśYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 7  

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 7  

- w uczelniach niepublicznych: 0  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 6 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 1784 

w tym: 

- na studiach stacjonarnych: 1784  

- na studiach niestacjonarnych: 0 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 1 5 0 0 

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 0 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Nauczanie na tym kierunku prowadzone jest w politechnikach oraz w jednym przypadku 

w uniwersytecie. Wydziały, które prowadzą kształcenie na kierunku „inŜynieria chemiczna  

i procesowa”, kształcą takŜe na innych kierunkach, zazwyczaj na kierunku „technologia 

chemiczna”, towaroznawstwo”, „inŜynieria środowiska”, „ochrona środowiska”, czy 

„biotechnologia”.  

Studia na kierunku „inŜynieria chemiczna i procesowa” są kosztochłonne. Kłopoty 

finansowe, z jakimi borykają się wydziały prowadzące kształcenie na omawianym kierunku, 

świadczą o tym, Ŝe współczynnik kosztochłonności jest zbyt mały. Wysoki koszt kształcenia 
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wpływa na brak zainteresowania władz uczelni niepublicznych podejmowaniem starań  

o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „inŜynieria chemiczna  

i procesowa”.  

Kierunkowi odpowiada dyscyplina naukowa, co znakomicie ułatwia ocenę kwalifikacji 

pracowników zaliczonych do minimum kadrowego. Nauczanie prowadzone jest wyłącznie na 

studiach stacjonarnych, w zdecydowanej większości były to 10 semestralne (w jednym 

przypadku 9 semestralne) jednolite studia magisterskie. Tylko w jednej uczelni kształcenie 

prowadzone było równieŜ na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Niekiedy 

studia magisterskie prowadzono w systemie Y. Sporadycznie zdarzały się przypadki 

kończenia studiów na poziomie inŜynierskim.  

Warunki studiowania są na ogół bardzo dobre, zwłaszcza Ŝe na jednego pracownika 

samodzielnego przypada od 12 do 54 studiujących (średnio 28 studentów). Wymiar godzin 

realizowanych w trakcie dominujących studiów magisterskich wynosi od 3400-3600 godzin. 

Studenci niezbyt chętnie podejmują studia na tym kierunku, a zapotrzebowanie na 

specjalistów jest dość duŜe i najprawdopodobniej będzie wciąŜ rosło zwłaszcza, Ŝe na rynku 

pracy poszukiwani są doświadczeni projektanci, których wykształcenie wymaga równieŜ kilku 

lat praktyki w zawodzie.  

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Niewątpliwie mocną stroną nauczania na kierunku „inŜynieria chemiczna i procesowa” 

jest kadra nauczycieli akademickich – 56, w tym 23 profesorów. Znaczące osiągnięcia 

naukowe sprawiają, Ŝe wszystkie jednostki prowadzące kształcenie na omawianym kierunku 

posiadają kategorię KBN, najczęściej II lub I. Dorobek naukowy i wdroŜeniowy jest duŜy,  

a w przypadku jednostki wyróŜnionej budzi uznanie.  

Bardzo dobra jest równieŜ baza dydaktyczna i warunki studiowania, na którą składają się 

odpowiednio wyposaŜone audytoria, sale do ćwiczeń i laboratoria zarówno specjalistyczne, 

jak i komputerowe. WyposaŜenie bibliotek jest równieŜ na bardzo dobrym poziomie.  

W większości przypadków prawidłowy jest równieŜ system ECTS. Warto równieŜ podkreślić 

stosunkowo wysoką jakość prac dyplomowych. Najczęściej dyplomy prowadzone są przez 

pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, na jednego promotora zazwyczaj nie przypada więcej niŜ 2-3 dyplomantów. 

Opinie studentów o pracownikach, jakości dydaktyki i warunkach studiowania są pozytywne. 
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7. Analiza słabych stron kierunku: 

Jednym z mankamentów nauczania na kierunku „inŜynieria chemiczna i procesowa” jest 

stosunkowo małe zainteresowanie podjęciem kształcenia na tym kierunku. Przyczyny tego 

stanu rzeczy są złoŜone. Jednym z elementów jest zapewne opinia, iŜ są to studia wymagające 

dobrej znajomości przedmiotów ścisłych, których poziom nauczania w szkołach od wielu lat 

jest niski. Podobnie zajęcia projektowe wymagają znajomości specjalistycznego 

oprogramowania.  

Usterki dotyczące programów nauczania są stosunkowo nieliczne, wiąŜą się ze zbyt 

duŜym wymiarem przedmiotów podstawowych oraz ze stosunkowo małą liczbą przedmiotów 

do wyboru.  

Bardzo rzadko wypełniane są wymogi standardów dotyczące praktyk. Najczęściej praktyki 

są zawieszane lub realizuje się je częściowo, uzupełniane przez wycieczki do zakładów pracy. 

Za ten stan rzeczy nie do końca winą obarczać moŜna jednostki realizujące nauczanie, raczej 

przyczyn naleŜy upatrywać w braku mechanizmów, które skłaniałyby zakłady do 

przyjmowania studentów. Ponadto zaostrzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy spowodowało, iŜ zakłady nie tylko nie chcą przyjmować studentów na 

praktyki, ale niekiedy odmawiają udzielenia pozwolenia na zwiedzanie zakładu przez 

studentów. 

Procedury oceny jakości kształcenia w wielu przypadkach są na nieodpowiednim 

poziomie pomimo, iŜ w ocenianym okresie wymogi stawiane przez Państwową Komisję 

Akredytacyjną były znacznie mniejsze niŜ obecnie.  

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Największym zagroŜeniem dla kierunku „inŜynieria chemiczna i procesowa” jest małe 

zainteresowanie podjęciem studiów. W efekcie kadra nauczająca ma zbyt mało godzin 

dydaktyki, a jednostki organizacyjne szukając róŜnych rozwiązań dla wykorzystania kadry 

podejmują nauczanie na kierunkach o profilu zbliŜonym do „inŜynierii chemicznej  

i procesowej”, np. „technologia chemiczna”, „biotechnologia”, „inŜynieria środowiska”, lub 

tworzą makrokierunki. 

Nie moŜna równieŜ wykluczyć, iŜ w przyszłości połączy się kierunki „inŜynieria 

chemiczna i procesowa” oraz „technologia chemiczna” w jeden kierunek. Takie rozwiązanie 

zastosowano juŜ w innych krajach. MoŜna się spodziewać, iŜ zainteresowanie ze strony 

przemysłu absolwentami takiego połączonego kierunku byłoby duŜe. 
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Raport opracował: prof. dr hab. inŜ. Ryszard Parkitny 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

INśYNIERIA MATERIAŁOWA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 19 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 18  

- w uczelniach niepublicznych: 1  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 16 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 15 

- w uczelniach niepublicznych: 1  

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 6633 

na studiach stacjonarnych: 5121 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 5029  

- w uczelniach niepublicznych: 92  

na studiach niestacjonarnych: 1512 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 1455  

- w uczelniach niepublicznych: 57  

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 2 13 (1*) 1 0 

Uczelnie niepubliczne 0 1* 1 0 

* w tym 1 powtórna ocena pozytywna, wydana po ocenie warunkowej  
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5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Kierunek „inŜynieria materiałowa” wywodzi się zazwyczaj ze starszych kierunków 

studiów takich, jak: „mechanika i budowa maszyn”, „metalurgia” oraz „fizyka”, które 

funkcjonują w starszych uczelniach polskich od przed wojny lub w uczelniach utworzonych 

po wojnie, od chwili ich powstania. Kierunek „inŜynieria materiałowa”, prowadzony  

w Politechnice Krakowskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice 

Szczecińskiej oraz Politechnice Warszawskiej, wywodzi się z dawnego kierunku: „mechanika 

i budowa maszyn”. Cztery podstawowe jednostki organizacyjne w Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie, Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Śląskiej prowadzą 

kierunek „inŜynieria materiałowa” wywodzący się z „metalurgii”; Politechnika Wrocławska, 

Politechnika Łódzka oraz Politechnika Rzeszowska utworzyły te kierunki na „chemii”; 

Politechnika Wrocławska – na „fizyce” i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na 

„ceramice”. Na jednej uczelni, to jest w Politechnice Gdańskiej, kierunek „inŜynieria 

materiałowa” jest kierunkiem międzywydziałowym; bazuje na trzech podstawowych 

jednostkach organizacyjnych: Wydziale Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej oraz Mechanicznym.  

Uczelnią niepubliczną kształcącą na studiach pierwszego stopnia - inŜynierskich na 

kierunku „inŜynieria materiałowa” jest WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof.  

A. Meissnera w Ustroniu. Pochodzenie kierunku ma istotne znaczenie w prowadzonej 

dydaktyce, jak i w badaniach naukowych. Studia na kierunku „inŜynieria materiałowa” 

wywodzącego się z „mechaniki i budowy maszyn” oraz „metalurgii” posiadają na ogół 

gruntowne podstawy z przedmiotów kierunkowych, a zwłaszcza z materiałów  

i tworzyw, metod i technik określenia właściwości i jakości materiałów oraz technologii 

wytwarzania materiałów. Na kierunku wywodzącym się z „chemii” lub z „fizyki” dominują 

przedmioty z fizyki i chemii ciała stałego, fizykochemii polimerów, materiałów specjalnych 

czy technologii mikro- i optoelektroniki.  

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

a. wysoce wyspecjalizowana kadra naukowa, 

b. duŜa liczba publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych o wysokiej randze, 

c. znaczący udział w programach badawczych – krajowych i międzynarodowych, 

d. na ogół bardzo dobre wyposaŜenie laboratoriów dydaktycznych i badawczych, 

e. wysoki poziom i dobra organizacja prowadzonych zajęć dydaktycznych – w szerokim 

zakresie wykorzystywany specjalistyczny sprzęt i aparatura, 
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f. dobrze zorganizowana, obszerna działalność naukowa, tak krajowa jak  

i międzynarodowa, 

g. aktywne koła naukowe – wspólne publikacje studentów i pracowników naukowych, 

h. zaawansowana indywidualizacja kształcenia, 

i. szerokie kontakty z przemysłem. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

a. stosunkowo mała liczba kandydatów na studia, 

b. uchybienia szczegółowe dotyczące treści programowych niektórych przedmiotów, 

najczęściej podstawowych, 

c. niewystarczająca realizacja praktyki kierunkowej, 

d. zawyŜone oceny prac dyplomowych, a w niektórych przypadkach niewystarczający 

nadzór nad ich wykonaniem, 

e. niewystarczające treści programowe, najczęściej z zakresu ceramiki i materiałów 

polimerowych czy inŜynierii powierzchni, 

f. niechęć do zlecania specjalistycznych wykładów specjalistom z innych wydziałów, 

dotyczy to zwłaszcza przedmiotów takich, jak: tworzywa oraz metody i techniki 

badania, 

g. programy studiów nie mają jasno określonego podziału na grupę przedmiotów 

podstawowych i specjalnościowych; w rezultacie treści programowe przedmiotów 

podstawowych są ujmowane w róŜnych przedmiotach, jednakŜe w sposób cząstkowy, 

h. niewystarczające wyprofilowanie niektórych specjalności na zagadnienia inŜynierii 

materiałowej (specjalności związane z zarządzaniem jakością, czy specjalności  

o nastawieniu edukacyjnym), 

i. niekiedy za duŜa liczba specjalności związanych z tym kierunkiem studiów –  

w następstwie niewystarczające wsparcie niektórych specjalności przez kadrę 

samodzielną, 

j. nieprawidłowości związane z realizacją studiów niestacjonarnych (te same zajęcia  

w zbyt długich ciągach, nadmierne obciąŜenia godzinowe podczas zjazdów). 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

„InŜynieria materiałowa” jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, ukształtowanym 

poprzez nauki podstawowe: fizykę i chemię oraz daleko specyfikujące ten kierunek - nauki 

techniczne: materiałoznawstwo, budowę maszyn oraz hutnictwo, a zwłaszcza rozwijane na 



 56 

potrzeby tych nauk - metaloznawstwo. Obecnie postęp w technice wiąŜe się w duŜej mierze  

z zastosowaniem materiałów niekonwencjonalnych: nanomateriałów, materiałów 

funkcjonalnych, materiałów inteligentnych czy biomateriałów. Zastosowanie tych materiałów 

pozwala na projektowanie poŜądanych właściwości urządzeń i konstrukcji. InŜynieria 

materiałowa jako dyscyplina naukowa, a tym samym jako kierunek studiów, zmierzać będzie 

do poszukiwania materiałów o szczególnych własnościach, uŜytecznych dla współczesnego 

świata. W tym celu kształcenie w zakresie „inŜynierii materiałowej” wykorzystywać będzie  

w znacznie szerszym zakresie wiedzę nauk podstawowych takich, jak: fizyka, chemia, 

biologia, termodynamika oraz mechanika, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy 

interpretującej własności półprzewodników, szkieł, polimerów, materiałów 

ciekłokrystalicznych i innych. Jest to kierunek studiów, w którym powinna nastąpić daleko 

idąca integracja fizyki, chemii, mechaniki, elektroniki oraz inŜynierii materiałowej w jej 

klasycznym ujęciu. 
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Raport opracowali: prof. dr hab. inŜ. Stanisław Mitkowski,  

       prof. zw. dr hab. inŜ. Romuald Cwilewicz 

       kpt. Ŝ. w. dr  inŜ. Henryk Śniegocki 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

NAWIGACJA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 3 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 3  

- w uczelniach niepublicznych: 0 

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 2162 

w tym: 

- na studiach stacjonarnych: 1445 

- na studiach niestacjonarnych: 717 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 2 0 0 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Kształcenie na kierunku „nawigacja” prowadzone jest w uczelniach morskich – w dwóch 

Akademiach Morskich w Gdyni i Szczecinie oraz Akademii Marynarki Wojennej im. 

Bohaterów Westerplatte w Gdyni, w której kształcenie w okresie przeprowadzania oceny nie 

znajdowało się w kompetencji PKA (uczelnia wojskowa). 

W okresie wizytacji kształcenie w wizytowanych jednostkach na kierunku „nawigacja” 

prowadzone było na poziomie studiów: I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich (studia stacjonarne) oraz I stopnia i II stopnia (studia niestacjonarne). 
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Wskaźniki, które charakteryzowały kształcenie (wg obowiązującego wówczas 

rozporządzenia) przyjmowały wartości:  

a. stosunek liczbowy studentów do pracowników samodzielnych: od 84 do 112  

(w 1 jednostce przekroczony był wskaźnik 90:1), 

b. stosunek liczby studentów stacjonarnych do niestacjonarnych przyjmował wartości od 

1,38 : 1 do 2,8 : 1. 

W obydwu uczelniach proces dydaktyczny nadzorowany jest przez System Zarządzania 

Jakością wg polskiej normy PN-ISO 9001-1994 lub ISO 9001-2000. Zgodnie z tymi 

dokumentami odbywa się planowanie zajęć, bieŜące kontrole pracy nauczycieli akademickich, 

egzaminowanie i zaliczanie przedmiotów. Do obowiązków dziekana naleŜy zatwierdzanie 

planów hospitacji i ich realizacji oraz nadzorowanie kontroli zajęć. W skład procedur 

zapewniania jakości kształcenia wchodzi teŜ proces oceny nauczycieli akademickich, 

wewnętrzne audyty jakości oraz audyty prowadzone przez instytucję certyfikującą. PowaŜnym 

brakiem w tym systemie jest jednak brak ankiet studenckich oceniających proces dydaktyczny 

i poszczególnych nauczycieli. 

Obie uczelnie posiadają certyfikat przyznany przez LRQA (Lloyds Register Quality 

Assurance) pozwalający na kształcenie kadr morskich zgodnie z wymogami Konwencji 

STCW 78/95. 

Oceny okresowe kadry dydaktycznej prowadzone były we wszystkich jednostkach (jest to 

obowiązek ustawowy). 

Spośród 2 wizytowanych jednostek 1 ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (brak dyscypliny nawigacja). 

Kadra zgłoszona do minimum kadrowego obejmowała łącznie 3 profesorów, 7 doktorów 

habilitowanych, 11 doktorów posiadających najwyŜszy stopień morski kapitana Ŝeglugi 

wielkiej lub starszego mechanika okrętowego i zatrudnionych na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego, którzy zgodnie z rozporządzeniem zaliczani są na kierunku „nawigacja” do 

minimum kadrowego w grupie samodzielnych pracowników nauki, oraz 28 doktorów 

posiadających udokumentowany dorobek praktyczny. W obu jednostkach liczba doktorów 

spełniających obecnie warunki zaliczenia do minimum kadrowego jest większa. W jednej  

z jednostek kadrę samodzielną stanowił 1 doktor habilitowany i 10 doktorów z najwyŜszym 

stopniem morskim. 

Jedna z jednostek posiadała III kategorię KBN, a druga IV kategorię. Obie jednostki 

posiadają dobre i nowoczesne laboratoria oraz są dobrze wyposaŜone w sprzęt informatyczny. 

Sale dydaktyczne są najczęściej dobrze wyposaŜone w urządzenia wspomagające prezentację 
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(często równieŜ urządzenia do prezentacji multimedialnych). 

Podczas wizytacji udział studentów w spotkaniach z Zespołem Oceniającym wynosił od 

30 do 50 osób.  

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Do mocnych stron tego kierunku naleŜy zaliczyć kadrę naukowo - dydaktyczną. 

Kształcenie na specjalnościach morskich wymaga posiadania kadry, która obok duŜej wiedzy 

teoretycznej posiada teŜ praktykę, potwierdzoną  najwyŜszymi dyplomami morskimi (np. kpt. 

Ŝ. w., starszy mechanik). Obie uczelnie posiadają kadrę zapewniającą kształcenie na 

realizowanych poziomach oraz spełniającą wymogi kształcenia na specjalnościach morskich. 

Obie uczelnie realizują kształcenie w oparciu o nowoczesną bazę laboratoryjną, liczne 

symulatory, sprzęt rzeczywisty oraz statki szkoleniowe: 

a. Akademia Morska w Gdyni posiada 2 statki szkoleniowe: s/v „Dar MłodzieŜy”,  

m/s „Horyzont II”; 

b. Akademia Morska w Szczecinie posiada 1 statek szkoleniowy: m/s „Nawigator XXI”. 

Baza lokalowa – wydaje się być wystarczająca, ale nie zapewnia dalszego rozwoju 

uczelni. Posiadana baza pozwala w obu uczelniach realizować programy nauczania na 

wysokim poziomie. 

W obu uczelniach realizowane są, we współpracy z uczelniami zagranicznymi, ciekawe 

prace naukowo badawcze związane z praktyką oraz ocenianym kierunkiem.  

Obie uczelnie posiadają bardzo dobrze zorganizowane studia stacjonarne i niestacjonarne. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

W obu uczelniach występuje nadmierne obciąŜenie części pracowników oraz studentów 

zajęciami dydaktycznymi. 

Jedna z uczelni ma kłopoty z realizacją 12-miesiecznej praktyki studenckiej, niezbędnej do 

uzyskania stopnia oficerskiego.  

Brakuje systemu punktowego ECTS oraz ankiet studenckich na temat zajęć 

dydaktycznych. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Bardzo waŜną częścią programów nauczania dla specjalności morskich są praktyki, które 

uczelnie realizują w oparciu o programy uczelniane oraz o programy zawarte w tzw. ksiąŜkach 

praktyk, zatwierdzane przez ministra ds. gospodarki morskiej. Specyfika specjalności 
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morskich wymusza kształcenie w oparciu o wymagania zawarte w ratyfikowanej przez Polskę 

międzynarodowej Konwencji STCW 78/95. 

Skontrolowane dwie uczelnie morskie w podstawowym procesie kształcenia na studiach 

stacjonarnych stosują 2 róŜne systemy. W jednej – jednolite studia magisterskie a w drugiej – 

studia dwustopniowe. Mimo pozornego przystosowania systemu kształcenia w jednej uczelni 

do Procesu Bolońskiego, uczelnia ta boryka się z trudnościami w spełnianiu wymogów 

Konwencji STCW i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie 

wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). W szczególności 

uczelnia nie jest w stanie sprostać wymogowi odbycia przez studentów Wydziału 

Nawigacyjnego 12-miesięcznej praktyki w ramach studiów pierwszego stopnia.  

Utrzymanie jednolitych studiów magisterskich na specjalnościach morskich dałoby 

uczelniom moŜliwość spełnienia wszystkich wymogów i kształcenia absolwentów na 

najwyŜszym światowym poziomie. 
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Raport opracował: prof. dr hab. inŜ. Waldemar Kamrat 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

OCEANOTECHNIKA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 2 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 2  

- w uczelniach niepublicznych: 0  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 2 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 2427 

w tym: 

- na studiach stacjonarnych: 2025 

- na studiach niestacjonarnych: 402 

Rodzaje prowadzonych studiów w uczelniach ocenionych (politechniki): jednolite studia 

magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia. 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 2 0 0 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Z uwagi na bardzo małą grupę ocenianych uczelni opinia na temat struktury wydanych 

ocen jest uproszczona, gdyŜ obie uzyskały oceny pozytywne w zakresie kształcenia na 

kierunku „oceanotechnika”. Jest  to kierunek kształcenia, który ma stosunkowo długą tradycję, 

co rzutuje na stan obecny. Oceniany kierunek jest historycznie związany  

z mechaniką i budową maszyn. Przez długi okres była to „budowa maszyn i okrętów ”, bądź 

,,budowa okrętów”. Kształcenie ma tutaj bardzo długą tradycję, związaną z rozwojem 

gospodarki morskiej, w wyniku uzyskania przez Polskę szerszego dostępu do Morza 
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Bałtyckiego. Obydwie jednostki (Politechniki w Gdańsku i Szczecinie) są stosunkowo mocne, 

mają stabilną i odpowiednią kadrę, stabilny jest teŜ proces kształcenia.  

Z uwagi na specyfikę kierunku (wymagany duŜy udział prac projektowych  

i laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego kształcenia), powodującą wysokie koszty 

kształcenia, nie obserwuje się zainteresowania innych uczelni (uniwersytetów, publicznych 

wyŜszych szkół zawodowych i uczelni niepublicznych) utworzeniem tego kierunku.  

Ponadto małe jest zainteresowanie absolwentów szkół średnich studiami na 

„oceanotechnice”. Wynika to z dość rozpowszechnionego poglądu, Ŝe są to studia trudne  

i pracochłonne. Liczba kandydatów na studia w ostatnim okresie powodowała nawet kłopoty  

z wypełnieniem liczby zaoferowanych miejsc. Sytuacja ta utrzymuje się, mimo Ŝe 

zapotrzebowanie na mechaników – „okrętowców” jest aktualnie dość wysokie, a absolwentów 

tego kierunku (wykształconych w Polsce) poszukują nawet renomowane firmy zagraniczne. 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Dwie ocenione uczelnie prowadzą jednolite studia magisterskie, stacjonarne  

i niestacjonarne studia I i II-go stopnia studia na dobrym poziomie kształcenia. Politechniki  

w Gdańsku i Szczecinie na kierunku „oceanotechnika” kształcą łącznie ponad 2400 

studentów, w tym na studiach stacjonarnych ok. 83%, a ok. 400 studentów na studiach 

niestacjonarnych. Średnio na jednego nauczyciela akademickiego (z tytułem naukowym 

profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz ze stopniem naukowym 

doktora) przypada ok. 76 studentów. Kadra dydaktyczna jest doświadczona, silnie 

zaangaŜowana w proces kształcenia, zaś kadra pracowników inŜynieryjno-technicznych 

(zawodowo dobrze przygotowana) jest do dyspozycji władz wydziałów do zadań doraźnych,  

a zaplecze laboratoryjne, badawcze i dydaktyczne jest systematycznie modernizowane.  

Do silnych stron naleŜy zaliczyć ukształtowaną przez wiele lat dobrą współpracę  

z przemysłem stoczniowym.  

Uniwersalne programy nauczania i plany studiów (przykładowo specjalności typowo 

morskie: okręty, obiekty i urządzenia oceaniczne; siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów  

i obiektów oceanicznych, jak i lądowe: zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej; 

systemy energetyczne; inŜynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; organizacja  

i zarządzanie; logistyka i zarządzanie w przemyśle okrętowym) mogą równieŜ umoŜliwiać 

pozyskanie pracy zarówno w, jak i poza przemysłem okrętowym w kraju i zagranicą.  

Jednostki mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. System punktowy 

jest sukcesywnie wdraŜany (aktualnie ocenione jednostki mają wyłącznie „przypisanie 
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punktów przedmiotom”).  

Generalnie ocenione jednostki prowadzą jeden kierunek studiów, proces dydaktyczny 

prowadzony jest prawidłowo, wyposaŜenie laboratoryjne zasadniczo nie budzi zastrzeŜeń. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

Słabe strony kierunku wynikają głównie z niedostatku środków finansowych na konieczną 

sukcesywną wymianę wyposaŜenia laboratoryjnego i trudności w racjonalnym 

zorganizowaniu praktyk zawodowych w przemyśle okrętowo - stoczniowym  

i wyposaŜeniowym. Kadra dydaktyczna, chociaŜ doświadczona i zaangaŜowana w proces 

kształcenia, zbyt wolno się rozwija. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

MoŜna się spodziewać, Ŝe wzrastające zapotrzebowanie w kraju i w Europie na 

mechaników – „okrętowców” będzie zwiększać nacisk na szkoły, odnośnie prowadzenia zajęć 

na tym kierunku. Jednocześnie demograficzny niŜ w wielu szkołach dodatkowo znacznie 

zredukował liczbę kandydatów na studia na tym, uwaŜanym za „niemodny”, kierunku. 

Rozwiązania podstawowego problemu, jakim moŜe być niedostatek kadry, a szczególnie 

kadry posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, nie ma się co  

w niedalekiej przyszłości spodziewać. Uzyskanie habilitacji w zakresie dyscyplin naukowych, 

składających się na kierunek „oceanotechnika” nie jest bowiem łatwe. Nowym powaŜnym 

wyzwaniem moŜe być spodziewany rozwój e-learningu, wchodzący coraz śmielej do róŜnych 

kierunków kształcenia, który będzie powodował dalsze zmniejszanie się liczby godzin 

kontaktowych, i to takŜe w obszarze zajęć laboratoryjnych. 
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Raport opracował: prof. dr hab. inŜ. Jan Zawadiak 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 16 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 16  

- w uczelniach niepublicznych: 0  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 15 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 11300 

w tym: 

- na studiach stacjonarnych: 9546 

- na studiach niestacjonarnych: 1754 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 2 13 0 0 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Nauczanie na tym kierunku prowadzone jest w politechnikach oraz w jednym przypadku 

w Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym. Wydziały, które prowadzą kształcenie na 

kierunku „technologia chemiczna”, kształcą takŜe na innych kierunkach, zazwyczaj na 

kierunku „inŜynieria chemiczna i procesowa”, „towaroznawstwo”, „inŜynieria środowiska”, 

„ochrona środowiska”, „biotechnologia”, „inŜynieria materiałowa”, „zarządzanie i inŜynieria 

produkcji” czy „papiernictwo”.  

Studia na kierunku „technologia chemiczna” naleŜą do jednych z najbardziej 

kosztochłonnych. Na kosztochłonność wpływają, m.in.: liczne specjalistyczne laboratoria 

wymagające niezwykle drogiej aparatury, prace dyplomowe realizowane w oparciu o badania 
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laboratoryjne, wprowadzanie zabezpieczeń związanych ze stosowaniem materiałów 

niebezpiecznych, konieczność utylizacji odpadów (Wydziały Chemiczne, zarówno 

politechniczne jak i uniwersyteckie, wspólnie opracowały system utylizacji i gospodarki 

odczynnikami). Niestety, przyjęty przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 

współczynnik kosztochłonności jest zbyt niski. Ponawiane wielokrotnie apele środowiska 

chemików-technologów o zmianę współczynnika nie przyniosły rezultatów. W efekcie 

większość wydziałów, prowadzących nauczanie na kierunku „technologia chemiczna”, ma 

kłopoty finansowe i wykorzystuje środki budŜetowe przeznaczone na badania do finansowania 

płac pracowników. Innym stosowanym rozwiązaniem poprawiającym sytuację finansową jest 

zwiększanie liczby studiujących (zazwyczaj algorytmy wewnętrzne uczelni wiąŜą liczbę 

studiujących z podziałem dotacji), co wprawdzie przynosi poprawę, lecz zdecydowanie 

niekorzystnie odbija się na poziomie dydaktyki (bardzo duŜa liczba nadgodzin) 

i w konsekwencji prowadzi w dłuŜszym czasie do obniŜenia poziomu naukowego wydziału. 

Tendencję taką potwierdza zwiększanie przez wydziały oferty kształcenia i w konsekwencji 

liczby studiujących. W ostatnim okresie niektóre politechniki podejmują nauczania na 

kierunku „chemia”, który do tej pory był domeną nauczania na uniwersytetach. Wysoki koszt 

kształcenia wpływa na brak zainteresowania władz uczelni niepublicznych podejmowaniem 

starań o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „technologia 

chemiczna”.  

Kierunek ma odpowiadającą mu dyscyplinę naukową, co znakomicie ułatwia ocenę 

kwalifikacji pracowników zaliczonych do minimum kadrowego. Nauczyciele akademiccy są 

mocną stroną nauczania - w Ŝadnej z wizytowanych jednostek nie występowały 

nieprawidłowości związane z niespełnieniem wymogów w zakresie minimum kadrowego.  

Nauczanie prowadzone jest w zdecydowanej większości na stacjonarnych, 10-cio 

semestralnych jednolitych studiach magisterskich, w niektórych jednostkach z moŜliwością 

ich zakończenia na stopniu zawodowym inŜyniera (system Y). Jednak absolwenci, którzy 

kończą naukę na I stopniu, naleŜą do rzadkości. Nieliczne jednostki prowadziły dwustopniowe 

programy nauczania. Stosunkowo niewiele wydziałów prowadzi nauczanie na studiach 

niestacjonarnych. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają siedem bądź osiem 

semestrów, zaś studia drugiego stopnia trzy lub cztery semestry. Warunki studiowania są na 

ogół bardzo dobre. Na jednego pracownika samodzielnego przypada od 16 do 88 studiujących 

(średnio 50 studentów) z wyłączeniem jednej jednostki, gdzie na jednego pracownika 

zaliczonego do minimum kadrowego przypada około 160 studentów. Wymiar godzin 

realizowanych w trakcie studiów magisterskich wynosi od 3200-3600 godzin. Studenci dość 
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chętnie studiują na tym kierunku. Zapotrzebowanie na specjalistów jest dość duŜe, lecz  

z ankiet absolwentów wynika, Ŝe znajdują zatrudnienie w zakładach nie zawsze związanych  

z chemią. Część wydziałów prowadzi studia pedagogiczne, co umoŜliwia podjęcie pracy  

w szkolnictwie. Stosunkowo łatwo absolwenci kierunku „technologia chemiczna” znajdują 

zatrudnienie za granicą. Najlepsi często kontynuują naukę na studiach doktoranckich. 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Niewątpliwie mocną stroną nauczania na kierunku „technologia chemiczna” jest kadra 

nauczycieli akademickich – 189, w tym 73 profesorów. Większość wydziałów reprezentuje 

wysoki albo bardzo wysoki poziom naukowy. Odzwierciedleniem jest wysoka kategoria KBN 

(4 wydziały I, 7 wydziałów II, 3 wydziały III i 1 wydział IV). Nieliczne wydziały posiadają 

tylko prawa doktoryzowania, większość ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego nauk chemicznych i technicznych w zakresie technologii chemicznej, chemii  

i inŜynierii chemicznej i procesowej. Dorobek naukowy i wdroŜeniowy jest bardzo duŜy lub 

duŜy. Bardzo dobra jest równieŜ baza dydaktyczna, na którą składają się odpowiednio 

wyposaŜone audytoria, sale do ćwiczeń i laboratoria zarówno specjalistyczne, jak  

i komputerowe. WyposaŜenie bibliotek jest równieŜ na bardzo dobrym poziomie. Wynika to  

w duŜej mierze z tego, Ŝe nauczanie prowadzone jest wyłącznie w uczelniach publicznych  

- w duŜych ośrodkach akademickich. W większości przypadków prawidłowy jest równieŜ 

system ECTS.  

Warto równieŜ podkreślić stosunkowo wysoką jakość prac dyplomowych. Najczęściej 

dyplomy prowadzone są przez pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, na jednego promotora zazwyczaj nie przypada 

więcej niŜ 2-3 dyplomantów. Zdecydowana większość wydziałów ma bardzo dobrą 

współpracę z zagranicą, dobrą wymianę studentów. Aktywna jest działalność kół naukowych 

związanych z kierunkiem, liczne są równieŜ wspólne publikacje studentów i pracowników. 

Opinie studentów o pracownikach, o jakości dydaktyki i warunkach studiowania są 

pozytywne. Wysoka ocena w tym zakresie umoŜliwiła wyróŜnienie kształcenia prowadzonego 

w dwóch jednostkach organizacyjnych.  

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

Uwagi dotyczące kadry nauczającej dotyczyły najczęściej zbyt duŜego obciąŜenia 

nadgodzinami. Praktyka ta zmniejsza wprawdzie koszty kształcenia lecz przynosi spadek 

aktywności naukowej.  
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Usterki dotyczące programów nauczania są stosunkowo nieliczne, wiąŜą się z mniej 

istotnymi uchybieniami w programach nauczania, niekiedy ze stosunkową małą liczbą 

przedmiotów do wyboru.  

Zgodnie z obowiązującymi w czasie oceny standardami praktyka była jedynie zalecana. 

Środowisko technologów uwaŜa ją za niezbędną. Bardzo rzadko praktyki, które występują  

w programach nauczania, realizowane są w pełnym wymiarze. Najczęściej są zawieszane lub 

realizuje się je częściowo. Dość często praktyki są uzupełniane lub zastępowane wycieczkami 

do zakładów pracy. Za ten stan rzeczy nie do końca winą obarczać moŜna jednostki 

realizujące nauczanie, przyczyn naleŜy raczej upatrywać w braku mechanizmów, które 

skłaniałyby zakłady do przyjmowania studentów. Ponadto zaostrzenie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy spowodowało, iŜ zakłady nie tylko nie chcą przyjmować 

studentów na praktyki, ale i odmawiają udzielenia pozwolenia na zwiedzanie zakładu przez 

studentów. 

Procedury wewnętrznej oceny jakości kształcenia w wielu przypadkach są na 

nieodpowiednim poziomie pomimo, iŜ w ocenianym okresie wymogi stawiane w tym zakresie 

przez Państwową Komisję Akredytacyjną były znacznie mniejsze niŜ obecnie.  

Uchybienia dotyczące studiów niestacjonarnych najczęściej dotyczyły realizacji wykładów 

i ćwiczeń w blokach przekraczających 3 jednostki lekcyjne, zbyt duŜej liczby godzin 

przypadającej na jeden zjazd, zbyt małego zaangaŜowania kadry nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego  

w realizację dydaktyki. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Największym zagroŜeniem dla kierunku „technologia chemiczna” są trudności finansowe 

jednostek prowadzących na nim kształcenie. W dłuŜszym okresie czasu mogą one 

spowodować obniŜenie poziomu naukowego i w konsekwencji pogorszenie jakości dydaktyki. 

Nadchodzący niŜ demograficzny spowoduje zapewne stopniowe zmniejszanie się liczby 

studiujących. W tej sytuacji sensowne byłoby ograniczenie nauczania na omawianym 

kierunku do jednostek bardzo dobrych i dobrych. Niepokoi fakt, Ŝe obecnie największa liczba 

studentów kształci się w jednostce najsłabszej.  

Nie moŜna równieŜ wykluczyć, iŜ w przyszłości połączy się kierunki „technologia 

chemiczna” oraz „inŜynieria chemiczna i procesowa” w jeden kierunek. Takie rozwiązanie 

zastosowano juŜ w innych krajach. MoŜna się spodziewać, iŜ zainteresowanie ze strony 

przemysłu absolwentami takiego połączonego kierunku byłoby duŜe. 
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Raport opracował: prof. dr hab. inŜ. Stefan S. Smoczyński 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

TECHNOLOGIA śYWNOŚCI I śYWIENIE CZŁOWIEKA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 10 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 9  

- w uczelniach niepublicznych: 1  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 10 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 11 058 

na studiach stacjonarnych: 6812 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 6780 

- w uczelniach niepublicznych: 32 

na studiach niestacjonarnych: 4246 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 4104 

- w uczelniach niepublicznych: 142 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 13 (4*) 4 0 

Uczelnie niepubliczne 0 0 0 1** 

* w tym 4 powtórne oceny pozytywne, wydane po ocenie warunkowej 

** w 2008 r. decyzją PKA Uczelni zostały przywrócone uprawnienia 
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5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Kierunek „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka” prowadzony jest przez dobrze 

zorganizowane wydziały, głównie w uczelniach o profilu tradycyjnie rolniczym. Łącznie 

kierunek prowadzony jest przez 9 jednostek organizacyjnych uczelni publicznych oraz jedną 

uczelnię niepubliczną (WyŜsza Szkoła Gospodarcza w Przemyślu). Ocenom jakości 

kształcenia poddano jednostki, w których kształcenie w ramach kierunku prowadzone jest od 

ponad 5 lat i które wypromowały absolwentów.  

We wszystkich uczelniach publicznych, poza PWSZ w Sulechowie, kierunek „technologia 

Ŝywności i Ŝywienie człowieka” jest prowadzony zarówno w systemie studiów stacjonarnych 

jak i niestacjonarnych. W systemie stacjonarnym jako 5-letnie jednolite studia magisterskie ze 

stopniowym przechodzeniem na system dwustopniowy. Studia niestacjonarne realizowano 

jako dwustopniowe. W WyŜszej Szkole Gospodarczej w Przemyślu prowadzenie ocenianego 

kierunku podjęto w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie wizytacji 

przeprowadzonej w roku 2005 stwierdzono, Ŝe studenci studiów stacjonarnych realizowali 

tylko rok II i IV w liczbie po 16 osób. Uczelnia miała kłopoty z rekrutacją kandydatów na 

studia stacjonarne. 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Kształcenie na kierunku „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka”, poza jednym 

przypadkiem (Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) prowadzone jest od 

ponad 25 lat, co spowodowało zatrudnienie, a przede wszystkim wykształcenie niezbędnej pod 

względem liczbowym i merytorycznym kadry dydaktycznej i naukowej. Wszystkie kierunki 

zlokalizowane są na mocnych wydziałach, które często obok „technologii Ŝywności i Ŝywienia 

człowieka” prowadzą jeszcze inne ciekawe kierunki kształcenia (np. „biotechnologię”, 

„inŜynierię chemiczną i procesową”, „rybactwo”, „towaroznawstwo”). Praktycznie wszystkie 

wydziały (poza nowo utworzonym Wydziałem Technologii śywności i Biotechnologii  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), prowadzące jednolite studia magisterskie i studia 

drugiego stopnia, w okresie wizytacji posiadały uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia 

Ŝywności i Ŝywienie. 

Większość wydziałów prowadzących kierunek „technologia Ŝywności i Ŝywienie 

człowieka” zaliczonych zostało do I kategorii jednostek w rankingu Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa WyŜszego. Wszystkie wydziały prowadzące oceniany kierunek dysponują 

równieŜ odpowiednią bazą lokalowo-materialną oraz posiadają dobrze zorganizowane 
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biblioteki. Stosowane są bardzo dobrze opracowane plany studiów i programy nauczania, 

zgodne z obowiązującymi standardami nauczania. Nauczyciele akademiccy stosują właściwe 

metody nauczania a wydziały mają opracowane własne wewnętrzne systemy oceny jakości 

kształcenia.  

a. Kadra kierunku  

W poszczególnych uczelniach i na wydziałach prowadzących kierunek „technologia 

Ŝywności i Ŝywienie człowieka” zatrudnionych jest jeszcze wiele osób posiadających tytuł 

naukowy profesora nauk technicznych lub nauk przyrodniczych w zakresie technologii 

Ŝywności. Jednocześnie bardzo duŜa grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasu pracy na pierwszym etacie, posiada tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego czy teŜ doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie 

technologia Ŝywności i Ŝywienia. WiąŜe się to z posiadaniem praktycznie przez wszystkie 

wydziały prowadzące kierunek – uprawnień do nadawania stopni naukowych. Wydziały 

zatrudniają równieŜ wielu innych specjalistów, w tym z dziedziny nauk ekonomicznych, 

chemicznych, medycznych i innych, co łącznie pozwala na realizowanie wielu specjalności  

i przedmiotów uzupełniających na odpowiednio wysokim poziomie.  

Jako mocną stronę uczelni publicznych w zakresie minimum kadrowego odpowiedniego 

dla kierunku „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka” naleŜy uznać fakt, Ŝe obecnie 

znaczna liczbowo grupa profesorów i doktorów habilitowanych zatrudniona jest w róŜnych 

jednostkach poza uczelnianych (Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczo-rozwojowych 

czy laboratoriach specjalistycznych) stanowiących szczególną rezerwę, po którą w trudnej 

sytuacji (zmiana pokoleniowa) łatwo było sięgnąć niektórym uczelniom.  

Znaczna część wydziałów prowadzi studia doktoranckie, co obecnie ułatwia kształcenie na 

trzecim stopniu studiów. We wszystkich uczelniach publicznych, prowadzących oceniany 

kierunek, nie stwierdzono jakichkolwiek niedoborów kadrowych kształcenia kierunkowego  

a takŜe specjalnościowego. Ponadto kadrę kierunku „technologia Ŝywności i Ŝywienie 

człowieka” wspomagają reprezentanci innych, niezbędnych specjalności. NaleŜy podkreślić, 

Ŝe zatrudniona w uczelniach kadra nauczycieli akademickich prowadzi szeroki zakres badań 

realizując wiele projektów, w tym równieŜ celowych i zamawianych. Pojawiają się równieŜ 

badania naukowe finansowane z kolejnych programów ramowych unii europejskiej. Z reguły 

uczelnie te są waŜnymi ośrodkami tworzenia i upowszechniania wiedzy oraz inicjatyw 

wdraŜania nowych rozwiązań, dotyczących nauki o Ŝywności i Ŝywieniu człowieka.  

b. Baza dydaktyczna 

Bardzo mocną stroną kształcenia kierunkowego jest to, Ŝe w znacznej liczbie uczelni 
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publicznej prowadzących kierunek „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka”, istnieje 

dobra lub bardzo dobra baza lokalowo-techniczna do kształcenia na poziomie akademickim 

(dzisiaj rozumianego jako kształcenie trzystopniowe). Uczelnie te posiadają odpowiednią 

liczbę właściwych pomieszczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz pracowni 

specjalistycznych, w tym do przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych. 

NaleŜy podkreślić, co jest szczególnie waŜne w niniejszej ocenie, Ŝe uczelnie w Poznaniu, 

Olsztynie, Krakowie, Lublinie, a takŜe Szczecinie (hala przetwórstwa mięsa), posiadają 

specjalistyczne hale technologiczne o pełnym wyposaŜeniu dydaktyczno – badawczym, 

słuŜące kształceniu praktycznemu i wielokierunkowym badaniom. Najnowszą bazą lokalowo-

dydaktyczną dysponują obydwa wydziały SGGW w Warszawie, a takŜe AR w Poznaniu,  

AR w Krakowie i UWM w Olsztynie. Pozostałe uczelnie prowadzące kierunek „technologia 

Ŝywności i Ŝywienie człowieka” dysponują tylko nieznacznie skromniejszymi, ale 

zdecydowanie odpowiednimi warunkami kształcenia. Uczelnie te rozwijają się, realizują juŜ 

nowe inwestycje (Wrocław) lub się do nich przygotowują (Szczecin, Sulechów).  

Wszystkie uczelnie prowadzące kierunek „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka”, 

dysponują dobrze zorganizowanymi bibliotekami, a posiadane zbiory biblioteczne obejmują 

podręczniki i skrypty właściwe dla kierunku studiów. NaleŜy podkreślić, Ŝe w większości 

uczelni nowe zbiory oraz te zgromadzone wcześniej są systematycznie włączane w system 

elektroniczny oraz zapewniany jest odpowiedni dostęp internetowy do specjalistycznych baz  

i zbiorów europejskich oraz światowych. 

c. Kształcenie 

Kształcenie praktycznie we wszystkich ocenianych uczelniach jest zgodne z kierunkiem 

studiów i przyjętą sylwetką absolwenta. Realizowane plany i programy jednolitych studiów 

magisterskich, jak równieŜ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inŜynierskich) oraz 

drugiego stopnia, odpowiadają wymaganiom obowiązujących standardów nauczania.  

Dotyczy to przede wszystkim wprowadzenia łącznej liczby godzin w obowiązującym planie 

studiów niestacjonarnych odpowiedniej do liczby wynikającej ze standardów. Mocną stroną  

w zakresie kształcenia okazało się to, Ŝe uczelnie dysponowały taką liczbą zatrudnionych 

nauczycieli akademickich, a takŜe bazą lokalową, która pozwoliła na szybkie dostosowanie 

kształcenia do obowiązujących wymiarów, które objęło głównie studia niestacjonarne. 

Właściwe i szybkie korekty w formie planów naprawczych objęły zarówno ogólny wymiar 

zajęć dydaktycznych jak równieŜ dobór przedmiotów nauczania w realizowanych 

specjalnościach, ich treści oraz sekwencję w planie studiów.  

Jako mocną stronę kształcenia uznać naleŜy równieŜ – właściwie realizowane, chociaŜ  
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w róŜny sposób pod względem organizacyjnym – obowiązkowe praktyki zawodowe. Pod tym 

względem – bardzo mocną stroną kierunku „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka”  

są szczególnie dobre kontakty z wieloma podmiotami wszystkich gałęzi przemysłu 

spoŜywczego. Wszystkie wydziały realizujące kierunek „technologia Ŝywności i Ŝywienie 

człowieka” dysponują umowami podpisanymi z wieloma zakładami produkcyjnymi w kraju, 

mają teŜ duŜe moŜliwości kierowania studentów na wakacyjne praktyki za granicę. Dobra jest 

organizacja procesu dydaktycznego i obsługa administracyjna studiów. Spełnione  

są wymagania minimum kadrowego.  

d. Jakość kształcenia 

Zdecydowanie mocną stroną kształcenia, we wszystkich jednostkach prowadzących 

kierunek „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka”, jest jego wysoka jakość, którą  

w pierwszej kolejności tworzą bardzo dobre zespoły nauczycieli akademickich. Wszystkie 

kluczowe przedmioty prowadzone są w zasadzie przez nauczycieli posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.  

Ponadto w ramach wydziałów i uczelni utworzono, choć róŜnie działające, wewnętrzne 

procedury monitorujące jakość kształcenia. Jako zasadę przyjęto opracowywanie  

i doskonalenie programów nauczania, które obejmują zarówno wykłady, jak i ćwiczenia wraz 

z wykazem obowiązujących i rozszerzających źródeł literaturowych. Przyjęte w uczelniach  

systemy zapewniania jakości obejmują równieŜ hospitacje przez kierujących katedrami oraz 

ocenę ankietową zajęć dydaktyczny przez studentów. WaŜnym wątkiem przyjętych rozwiązań 

w zakresie utrzymywania wysokiej jakości kształcenia są – prowadzone przez rady wydziałów 

lub ich komisje – okresowe analizy programów nauczania i planów studiów , a takŜe wyników 

egzaminów i terminowości przebiegu studiów. Jakości kształcenia sprzyja przestrzeganie 

odpowiedniej liczby studentów w grupach realizujących poszczególne przedmioty. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

Słabą stroną realizacji kierunku „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka”, stwierdzoną 

podczas wizytacji jednostek, okazało się dość szeroko występujące niedostosowanie planów 

studiów i programów nauczania do obowiązujących standardów, co jednak występowało 

praktycznie jedynie na studiach niestacjonarnych. Wszystkie uczelnie dokonały odpowiednich 

korekt poprzez opracowanie tzw. programów naprawczych. Jednak nie do końca rozwiązany 

został problem praktyk studentów studiów niestacjonarnych.  

Jako słabą stronę ocenianego kierunku naleŜy równieŜ uznać pojawiające się problemy 

finansowe uczelni, które zmuszają do postępowania mogącego obniŜać dotychczasową jakość 
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kształcenia. Z tych względów znaczna część uczelni niechętnie zwiększa zatrudnienie 

pracowników niebędących nauczycielami, a takŜe nauczycieli akademickich, szczególnie  

w grupie doktorów i asystentów, co powoduje zarówno tendencje do zwiększania liczebności 

grup studenckich, jak i zlecania wykonywania duŜej liczby godzin ponad wymiarowych, co 

wprost prowadzi do obniŜenia jakości kształcenia.  

Praktycznie wszystkie wymienione sprawy, jako słabe strony realizacji kierunku 

„technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka”, w tym szczególnie w zakresie bazy 

dydaktycznej oraz odpowiedniej kadry, dotyczyły WyŜszej Szkoły Gospodarczej  

w Przemyślu. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Według przeprowadzonej oceny studia w ramach kierunku „technologia Ŝywności  

i Ŝywienie człowieka” prowadzone obecnie w uczelniach publicznych w pełni odpowiadają 

kryteriom obowiązujących przepisów prawnych. Dotyczy to zarówno zanikających 

jednolitych studiów magisterskich, jak i utworzonych juŜ studiów dwustopniowych. NaleŜy 

podkreślić, Ŝe w jedynej uczelni niepublicznej, realizującej kierunek „technologia Ŝywności  

i Ŝywienie człowieka” zaobserwowano powolną, lecz systematyczną tendencję do 

doskonalenia bazy technicznej, kadry dydaktycznej oraz programów. 

Kierunek studiów „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka” jest realizowany juŜ od 

wielu lat, co pozwoliło na jego zasadnicze ukształtowanie merytoryczne, obejmujące zarówno 

technologię Ŝywności, jak i Ŝywienie człowieka. Stało się tak mimo pojawiających się głosów 

za jego rozdzieleniem na część technologiczną i część dotyczącą Ŝywienia człowieka.  

Praktyka potwierdziła, Ŝe w sytuacji, kiedy realizowane są róŜne istotne dla kierunku 

specjalności, moŜna kształtować sylwetkę absolwenta posiadającego szeroką wiedzę 

kierunkową i pogłębioną o waŜne elementy praktyczne wiedzę specjalnościową. Potwierdza to 

równieŜ praktycznie stałe zainteresowanie kierunkiem „technologia Ŝywności i Ŝywienie 

człowieka” znacznej liczby kandydatów, często przekraczającej tworzone w uczelniach limity 

naboru na studia. Odpowiednia i bardzo liczna kadra nauczycieli akademickich, jak równieŜ 

bardzo unowocześniona, w ostatniej dekadzie, w uczelniach publicznych baza dydaktyczno – 

badawcza tworzy bardzo dobre, obecnie i w najbliŜszej perspektywie, warunki kształcenia 

znacznej liczy studentów na bardzo dobrym poziomie.  

Przeprowadzona ocena kierunku „technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka” wykazała 

bardzo dobry stan badań naukowych na poszczególnych wydziałach. Badania te mocno 

wspierają dydaktykę i kształcenie trzystopniowe. Wartość i zakres tych badań wyraŜa się 
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bardzo duŜą liczbą publikacji, udziałem w wielu europejskich projektach i programach 

naukowych. Potwierdza to równieŜ posiadanie zarówno pełnych uprawnień do nadawania 

stopni naukowych, jak i wysokiej kategorii w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego.  
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Raport opracował: prof. dr hab. inŜ. Stefan S. Smoczyński 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

TOWAROZNAWSTWO 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 8 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 8  

- w uczelniach niepublicznych: 0  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 7 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 6037 

w tym: 

- na studiach stacjonarnych: 3676 

- na studiach niestacjonarnych: 2361 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 6 1 0 

 

5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Ocena jakości kształcenia dotyczyła tych jednostek (uczelni), które kształcenie na 

kierunku „towaroznawstwo” prowadzą od co najmniej 5 lat i wypromowały pierwszych 

absolwentów. Podsumowanie wykonano na podstawie raportów Zespołów Oceniających PKA 

z wizytacji przeprowadzonych w latach 2002-2007. Raporty dotyczyły Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Morskiej  

w Gdyni, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Szczecinie, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Szczecińskiej. We wszystkich 

uczelniach, poza SGGW, kierunek „towaroznawstwo” prowadzą wydziały. W Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego kierunek „towaroznawstwo” realizowany jest w ramach 
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Międzywydziałowego Studium Towaroznawstwa. W większości jednostek kształcenie 

prowadzone jest w systemie stacjonarnym, niektóre realizują równieŜ kształcenie w systemie 

niestacjonarnym. Prowadzone dotąd jednolite studia magisterskie stopniowo są wygaszane  

a wszystkie jednostki podejmują kształcenie dwustopniowe: pierwszego stopnia – inŜynierskie 

i stopnia drugiego – magisterskie. 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

a. Kształcenie na kierunku „towaroznawstwo” prowadzą obecnie publiczne uczelnie  

o profilu ekonomicznym, rolniczym, technicznym, a takŜe uniwersyteckim, co stwarza 

moŜliwość kształtowania zróŜnicowanych sylwetek absolwentów. Mocną stroną tej 

sytuacji jest zarówno szerokie korzystanie ze specyfiki merytorycznej poszczególnych 

uczelni, jak i zdecydowanie ciekawsza oferta rynkowa w postaci absolwentów  

o znacznie zróŜnicowanych kompetencjach. 

b. Bardzo mocną stroną coraz szerszego kształcenia towaroznawców w Polsce jest to,  

Ŝe kierunek ten od bardzo dawna prowadzą dwie silne uczelnie ekonomiczne, 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 

uczelnie, które w naszym kraju naleŜą do wiodących w zakresie dydaktyki i badań 

towaroznawczych – nauk o jakości. Obie uczelnie mają pełne uprawnienia 

akademickie, to jest do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo, co umoŜliwia kształcenie młodej 

kadry z tych ośrodków i uczelni, które kształcenie towaroznawców podjęły niedawno. 

Podobną rolę pełni teŜ Akademia Morska w Gdyni, która równieŜ jest juŜ bardzo 

doświadczoną jednostką w zakresie kształcenia na kierunku „towaroznawstwo”, 

dysponuje kadrą, która umoŜliwiła uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia 

naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie 

towaroznawstwo. 

c. Mocną stroną kształcenia na kierunku „towaroznawstwo”, realizowanym we 

wszystkich wizytowanych jednostkach na poziomie inŜynierskim, jest dostępność 

odpowiedniej bazy dydaktycznej, w tym niezbędnej techniczno – laboratoryjnej. 

Uczelnie i wydziały prowadzące „towaroznawstwo” o charakterze ekonomicznym 

posiadają odpowiednie laboratoria na bardzo dobrym poziomie. Natomiast uczelnie  

o profilu rolniczym czy technicznym ze względu na prowadzone inne kierunki 

posiadają juŜ taką bazę i łatwo ją dostosowują do potrzeb kierunku „towaroznawstwo”.  
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d. Wszystkie jednostki prowadzące „towaroznawstwo” dysponują dobrze opracowanymi 

programami nauczania i planami studiów, a występujące uchybienia i braki dotyczące 

głównie planów studiów niestacjonarnych zostały bardzo szybko wyeliminowane, 

najczęściej juŜ w czasie procedury akredytacyjnej. 

e. Mocną stroną wiodących jednostek prowadzących „towaroznawstwo”, jest kształcenie 

przez pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy w całości „przypisani” są do 

kierunku „towaroznawstwo”. W składzie osobowym minimum kadrowego kierunku 

„towaroznawstwo” wykazano osoby posiadające równieŜ tytuły naukowe w zakresie 

towaroznawstwa. Zasadniczy trzon kadry nauczycieli akademickich proponowanych 

do minimum kadrowego kierunku „towaroznawstwo” tworzą specjaliści z zakresu 

nauk ekonomicznych, specjalizujący się w szeroko rozumianej problematyce 

towaroznawstwa produktów Ŝywnościowych i przemysłowych oraz nauce o jakości. 

f. Mocną stroną środowisk realizujących „towaroznawstwo” są organizowane cyklicznie 

konferencje i sympozja naukowe, równieŜ międzynarodowe. 

g. Wizytacje wykazały bardzo duŜe zainteresowanie kierunkiem „towaroznawstwo” 

młodzieŜy studiującej, która wskazywała na jego wartość w łączeniu elementów 

wiedzy ekonomicznej z przyrodniczą i techniczną. Zwracano równieŜ uwagę na 

interesujące studentów kształcenie specjalnościowe. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

a. NaleŜy bardzo jednoznacznie podkreślić, Ŝe wskazane niŜej słabe strony kształcenia na 

kierunku „towaroznawstwo”, w tym problemy dotyczące kadry i bazy, w Ŝadnym 

stopniu nie dotyczą kierunku „towaroznawstwo” realizowanego w ramach Wydziału 

Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Towaroznawstwa  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziału Przedsiębiorczości  

i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Wydziały te dysponują bardzo liczną, 

specjalistycznie wykształconą kadrą nauczycieli akademickich, posiadają bardzo dobre 

zaplecze lokalowe oraz techniczno – laboratoryjne.  

b. Jako słabą stronę jednostek, które w ostatnich latach rozpoczęły kształcenie na 

kierunku „towaroznawstwo” naleŜy uznać przede wszystkim brak własnej kadry  

i konieczność zatrudniania nauczycieli z innych uczelni (Politechnika Szczecińska).  

c. Powszechny jest brak szerszych rezerw kadrowych w grupie profesorów i doktorów 

habilitowanych oraz sygnalizowane trudności w moŜliwości zatrudnienia asystentów  

i adiunktów. 
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d. Dość powszechnie obserwowane jest zjawisko przedłuŜającego się okresu składania 

prac habilitacyjnych przez nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora,  

w konsekwencji pojawiają się symptomy „luki pokoleniowej”, której usunięcie moŜe 

być obecnie dość trudne. 

e. W jednostkach prowadzących od niedawna kierunek „towaroznawstwo” na poziomie 

magisterskim słabą stroną jest umiejscowienie badań naukowych. Szczególnie jest to 

widoczne w przypadkach, kiedy kierunek realizowany jest poza wydziałem,  

(np. w strukturze międzywydziałowego studium), wówczas trudno jest wskazać 

katedry i tych nauczycieli akademickich, którzy prowadzą badania naukowe ściśle  

w zakresie „towaroznawstwa”. 

f. Słabą stroną jest równieŜ stosunkowo niska aktywność poszczególnych pracowników, 

jak równieŜ wielu katedr uczelni prowadzących kierunek „towaroznawstwo”,  

w zakresie starań o udział w programach europejskich oraz w aplikowaniu o granty 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

g. Odczuwalne stają się niedostatki nowoczesnej aparatury pomiarowo – kontrolnej  

i naukowej, której pozyskanie decydować będzie o rozwoju badań naukowych. 

h. Zasadniczym problemem wskazywanym podczas wizytacji, jako słaba strona kierunku, 

są niewystarczające nakłady finansowe oraz wiąŜąca się z tym konieczność rozwijania 

studiów w systemie niestacjonarnym – będącym waŜnym źródłem środków 

finansowych. 

i. Pojawia się równieŜ problem związany z nadchodzącym niŜem demograficznym,  

co powoduje konieczność przeprowadzania rekrutacji w dodatkowym terminie,  

a w konsekwencji następuje przyjmowanie zdecydowanie słabszych kandydatów. 

j. Kierunek „towaroznawstwo” charakteryzuje się duŜym stopniem 

interdyscyplinarności, co powoduje udział w realizowaniu dydaktyki specjalistów  

z róŜnych katedr i wydziałów, w niektórych przypadkach znacznie utrudnia to 

przygotowanie dogodnego dla studentów tygodniowego planu zajęć. 

k. Brak wyraźnego zróŜnicowania wymagań dotyczących prac dyplomowych, 

licencjackich i inŜynierskich. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

a. Kierunek „towaroznawstwo” we wszystkich ocenianych uczelniach prowadzony jest  

w sposób odpowiedni do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. Wyraźnie 
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widać duŜą dynamikę w tworzeniu kierunku „towaroznawstwo” w nowych, głównie 

nieekonomicznych uczelniach, co odpowiada aktualnym potrzebom rynku. 

b. Uczelnie tradycyjnie prowadzące „towaroznawstwo” dysponują bardzo liczną kadrą 

nauczycieli akademickich odpowiadających potrzebom kierunku. Uczelnie, które 

uruchomiły kierunek „towaroznawstwo”, cieszący się duŜym zainteresowaniem 

kandydatów, muszą zadbać o pozyskanie kadry, głównie poprzez doktoryzowanie  

i habilitowanie swoich młodych pracowników w uczelniach mających odpowiednie 

uprawnienia. 

c. Kształcenie w zakresie kierunku „towaroznawstwo” moŜe się rozwijać, gdyŜ 

praktycznie wszystkie uczelnie dysponują zupełnie dobrą bazą techniczno-

laboratoryjną. 

d. Występuje bardzo wyraźna tendencja tworzenia nowych specjalności w ramach 

kierunku „towaroznawstwo”, co bardzo silnie będzie sprzyjać pojawianiu się na rynku 

pracy absolwentów o kompetencjach oczekiwanych przez firmy wytwarzające, 

nadzorujące i handlujące towarami. 

e. Praktycznie wszystkie uczelnie realizujące kierunek „towaroznawstwo” opracowały  

i wdraŜają juŜ programy dla studiów pierwszego (studia inŜynierskie) i drugiego 

(magisterskie) stopnia, zgodnie z opublikowanymi nowymi standardami kształcenia. 

f. Dalszy intensywny rozwój kształcenia na kierunku „towaroznawstwo”, szczególnie  

w układzie trójstopniowym, będzie moŜliwy o ile realizowana będzie odpowiednia 

polityka kadrowa, sprzyjająca uzyskiwaniu przez nauczycieli akademickich stopni 

naukowych.  
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Raport opracowała: dr hab. Anna Nowakowska 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

TURYSTYKA I REKREACJA 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 62 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 21  

- w uczelniach niepublicznych: 41  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 39 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 16 

- w uczelniach niepublicznych: 23  

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 36031 

na studiach stacjonarnych: 14669 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 6081  

- w uczelniach niepublicznych: 8588  

na studiach niestacjonarnych: 21362 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 4921  

- w uczelniach niepublicznych: 16441  

 

Rodzaj uczelni Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Ogółem 
AWF 3 057 2 958 6015 

Państwowe WyŜsze 
Szkoły Zawodowe 

2 707 1 444 4 151 

Politechnika 317 519 836 

Razem uczelnie 
publiczne 

6 081 4 921 11 002 

Uczelnie niepubliczne, 
kierunek 

7 938 15 496 23 434 
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Uczelnie niepubliczne, 
specjalność (do 2005 r.) 

650 945 1595 

Razem uczelnie 
niepubliczne 

8 588 16 441 25 029 

Ogółem liczba 
studentów 

14 669 21 362 36 031 

 

Jak wynika z powyŜszych danych, w uczelniach publicznych na kierunku „turystyka  

i rekreacja” kształci się ok. 31% studentów, a w uczelniach niepublicznych – ok. 69% 

studentów ogółem, z tym Ŝe w uczelniach publicznych studenci studiów stacjonarnych 

stanowią ok. 55%, a w uczelniach niepublicznych – tylko ok. 34 % studentów ogółem. 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 16 (4*) 5 (1***) 0 

Uczelnie niepubliczne 0 17 (3**) 5 (1***) 5 

* w tym 4 powtórne oceny pozytywne, wydane po ocenie warunkowej 

** w tym 3 powtórne oceny pozytywne, wydane po ocenie warunkowej 

*** w tym 1 powtórna ocena warunkowa, wydana po ocenie warunkowej 

 

W szkołach publicznych udział ocen pozytywnych wynosi 76%, a ocen warunkowych 

24%. Natomiast w szkołach niepublicznych udział ocen pozytywnych wynosi 63%, ocen 

warunkowych – 17,5% i negatywnych – 17,5%. 

Ogółem wydanych zostało: 33 oceny pozytywne, co stanowi 69%,  

     10 ocen warunkowych, co stanowi 21%, 

       5 ocen negatywnych, co stanowi 10% ocen ogółem. 

 

Przyczyny ocen negatywnych i warunkowych: 

a. brak kadry; 

b. niezgodny z tematyką zajęć profil wykształcenia osoby je prowadzącej; 

c. prowadzenie wykładów przez magistrów, nawet z przedmiotów podstawowych  

i kierunkowych; 

d. nie wypełnianie limitu godzin w stosunku do poszczególnych przedmiotów 

przewidzianych w minimach programowych. 
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5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Ocena jakości kształcenia przeprowadzona została w 16 uczelniach publicznych oraz  

w 23 niepublicznych, co w obu przypadkach stanowi odpowiednio 76% i 56% jednostek 

prowadzących ten kierunek. W uczelniach publicznych kształci się 11 tysięcy, w uczelniach 

niepublicznych nieco ponad 25 tysięcy studentów, co w sumie stanowi ok. 36 tysięcy osób 

kształcących się na kierunku. Cechą charakterystyczną jest duŜe zróŜnicowanie liczby 

studentów w poszczególnych jednostkach. Największa liczba studentów na kierunku kształci 

się w Górnośląskiej WyŜszej Szkole Handlowej (4 164 studentów), najmniejsza liczba  

w WyŜszej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu (153 studentów).  

Spośród wszystkich wizytowanych uczelni, najwyŜej naleŜało by ocenić Górnośląską 

WyŜszą Szkołę Handlową oraz WyŜszą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  

Negatywne oceny wynikały przede wszystkim z braku kadry spełniającej warunki 

minimum kadrowego, co związane jest z faktem, Ŝe nie istnieją nauki o turystyce i rekreacji  

i cała kadra uzyskiwała stopnie i tytuły naukowe w innych dziedzinach, przysposabiając się do 

kierunku turystyki i rekreacji poprzez dorobek naukowy w formie publikacji. W skali Polski 

jest jedynie parę osób posiadających pracę habilitacyjną o tematyce dotyczącej turystyki lub 

rekreacji, pisanych na uczelniach ekonomicznych, czy w AWF albo w zakresie związanym  

z geografią. Uwzględniając fakt, Ŝe kierunek „turystyka i rekreacja” istnieje na 62 uczelniach 

– trudno się dziwić, Ŝe istnieją braki kadrowe. Trochę lepsza jest sytuacja w kadrze doktorów, 

bowiem coraz częściej pojawiają się prace doktorskie (równieŜ pisane w uczelniach o róŜnych 

profilach) dotyczące bezpośrednio problemów turystyki i rekreacji – w róŜnych aspektach.  

Następną przyczyną ocen negatywnych był niezgodny z tematyką zajęć profil 

wykształcenia osób prowadzących te zajęcia – co równieŜ wynika z braku odpowiedniej 

kadry. Ponadto – prowadzenie wykładów przez magistrów, nawet z przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych, oraz nie wypełnianie limitu godzin przewidzianych  

w minimach programowych, co wiązało się z faktem, iŜ wiele zajęć prowadzi kadra 

dojeŜdŜająca z innych miast, ich przyjazdy są krótkotrwałe i nieczęste.    

Trudno jest definitywnie określić mocne i słabe strony kierunku, bowiem bardzo róŜnie 

kształtowały się one w róŜnych uczelniach. Wydaje się, Ŝe najmocniejszą stroną jest baza 

materialna, choć w niektórych przypadkach była ona bardzo rozproszona. Natomiast 

zdecydowanie moŜna stwierdzić, Ŝe najsłabszą stroną kierunku jest kadra.   
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6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Ocena jakości kształcenia oparta została na trzech podstawowych kryteriach: ocenie kadry, 

procesu kształcenia i warunków stwarzanych przez uczelnię dla jego realizacji. Ponadto brano 

równieŜ pod uwagę działalność wydawniczą, naukowo – badawczą oraz organizacje 

konferencji – jako wyraz aktywności naukowej uczelni. 

a. Kadra 

Kadra jest jednym z największych problemów szkół prowadzących kierunek „turystyka 

i rekreacja”. Wynika to z faktu, Ŝe nie istnieją nauki o turystyce i rekreacji, które pozwalałyby 

kształcić własną kadrę naukową. Stąd wszystkie osoby zaliczone do minimum kadrowego 

kierunku posiadają inny, róŜny profil wykształcenia, a jedynie ich dorobek naukowy moŜe 

stanowić uzasadnienie zaliczania do minimum kadrowego kierunku. Pozytywnym zjawiskiem, 

pojawiającym się zwłaszcza w ostatnim okresie, są doktoraty dotyczące bezpośrednio 

problematyki turystycznej, które omawiają to zjawisko w aspektach ekonomicznych, 

społecznych, przestrzennych, ekologicznych i innych.  

b. Proces kształcenia 

W procesie kształcenia generalnie z pozytywną oceną spotykały się hospitowane zajęcia, 

prowadzone na odpowiednim poziomie (choć były od tego wyjątki). Wysoką ocenę procesu 

kształcenia w opinii studentów uzyskały: Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa  

w Katowicach (dyscyplina zajęć, atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć), Państwowa WyŜsza 

Szkoła Zawodowa w Legnicy (określeni nauczyciele akademiccy), Państwowa WyŜsza Szkoła 

Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (określeni nauczyciele akademiccy).  

Na ogół zbieŜne z kierunkiem były tematy prac dyplomowych (choć i tu zdarzały się 

wyjątki).  

W duŜej liczbie uczelni na podkreślenie zasługuje dobra organizacja praktyk zawodowych, 

realizowanych w kraju lub za granicą. Atrakcyjne były teŜ miejsca odbywania praktyk. Tu na 

wyróŜnienie zasługują: Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa w Katowicach, WyŜsza Szkoła 

Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, WyŜsza Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej 

Beskidzkiej. 

c. Baza dydaktyczna 

Baza, w której realizowane są zajęcia, w większości przypadków odpowiadała 

nowoczesnym standardom, choć – zwłaszcza w szkołach niepublicznych – nie stanowi ich 

własności i często charakteryzuje ją duŜe rozproszenie przestrzenne. Na wyróŜnienie 

zasługuje, jeŜeli chodzi o szkoły niepubliczne, własna, nowoczesna, na wysokim poziomie 

baza dydaktyczna Górnośląskiej WyŜszej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz WyŜszej 
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Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ponadto zaliczyć tu równieŜ moŜna dobrą 

bazę dydaktyczną WyŜszej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz Prywatnej 

WyŜszej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu.     

Na dobrym poziomie na ogół były biblioteki, wyposaŜone w podstawowy zestaw ksiąŜek 

zwłaszcza z zakresu turystyki, ale niejednokrotnie brakowało publikacji z zakresu rekreacji. 

d. Działalność wydawnicza, organizacja konferencji 

Większość szkół posiada własne wydawnictwa, choć działalność wydawnicza kształtuje 

się na bardzo zróŜnicowanym poziomie. Na wyróŜnienie w tym zakresie zasługują dwie 

wspomniane wyŜej Uczelnie - zwłaszcza GWSH w Katowicach (na jej dorobek wydawniczy 

w latach 2000-2005 składa się: 11 wydawnictw zwartych, 10 skryptów, 10 Research Papers – 

zeszyty naukowe w języku angielskim, 5 w języku polskim, 10 ksiąŜek pokonferencyjnych,  

11 prac naukowo-badawczych) oraz WSIZ w Rzeszowie, gdzie działalność wydawnicza stoi 

na wysokim poziomie i wydawane są publikacje w języku polskim i w języku angielskim. 

Istotną sprawą są recenzje, poniewaŜ w niektórych Uczelniach wydawnictwa nie są 

recenzowane lub recenzje wykonuje pracownik Uczelni (nawet w uczelniach publicznych). 

NaleŜy równieŜ odnotować wydawanie studenckich Zeszytów Naukowych w WyŜszej Szkole 

Ekonomicznej w Warszawie.   

GWSH w Katowicach prowadzi równieŜ bardzo oŜywioną działalność naukowo – 

badawczą i konferencyjną oraz aktywnie współpracuje z ośrodkami naukowymi za granicą: 

Czechami, Finlandią, Niemcami, Słowenią, Szwajcarią, Turcją, Ukrainą i Włochami. W tym 

zakresie równieŜ naleŜy wyróŜnić WyŜszą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, 

która ponadto realizuje turystyczne projekty UE. 

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

a. Kadra 

Jak zostało to juŜ wcześniej wspomniane, największą słabością kierunku jest kadra, 

zwłaszcza brak pracowników z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora 

habilitowanego. Tematyka habilitacji bardzo niewielkiej liczby osób dotyczy problemów 

turystyki – w róŜnych aspektach. Jeszcze gorsza jest sytuacja w zakresie rekreacji, gdzie liczba 

tzw. samodzielnych nauczycieli akademickich specjalizujących się w tej problematyce jest 

wręcz znikoma. Stąd oceny negatywne lub warunkowe były zawsze związane z brakiem 

kadry.  

Jednocześnie zdarzały się równieŜ sytuacje, Ŝe uczelnia zatrudniająca nauczycieli 

akademickich spełniających warunki zaliczenia do minimum kadrowego prowadziła politykę 
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powodującą brak stabilności tej kadry, zawierając umowy kaŜdego roku od października do 

sierpnia następnego roku. Dotyczyło to zarówno kadry samodzielnej, jak i doktorów,  

z wyjątkiem osób sprawujących funkcje rektorskie i dziekańskie (WyŜsza Szkoła 

Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie). Podobną politykę zawierania rocznych 

umów prowadziła Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa  

w Wałbrzychu. Sytuacja ta uległa zmianie po wizycie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  

b. Proces kształcenia 

Często spotykanym zjawiskiem w procesie dydaktycznym było: 

a. powierzanie jednemu pracownikowi zajęć z kilku róŜnych odległych merytorycznie 

przedmiotów; 

b. nieprawidłowy dobór kadry do realizacji przedmiotów – niezgodny z tematyką zajęć 

profil wykształcenia osoby prowadzącej te zajęcia; 

c. prowadzenie wykładów przez osoby bez stopni naukowych (tj. przez magistrów)  

i to nie tylko z przedmiotów o charakterze praktycznym, co moŜna wytłumaczyć 

zatrudnieniem praktyka – fachowca, ale równieŜ z przedmiotów takich, jak: 

ekonomia, statystyka, prawo, filozofia, itp. Sytuacja taka miała miejsce  

w: WyŜszej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie, Państwowej 

WyŜszej Szkole Zawodowej w Sulechowie, WyŜszej Szkole Wychowania Fizycznego 

i Turystyki w Supraślu, WyŜszej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie, WyŜszej 

Szkole Ekonomicznej w Warszawie ; 

d. prowadzenie prac dyplomowych przez magistrów (w przypadku Państwowej WyŜszej 

Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie prace te recenzowane 

były równieŜ przez magistrów, a przy obronie w jednym przypadku – na 

analizowanych 8 prac - przewodniczącym równieŜ był magister). Powierzanie prac 

dyplomowych magistrom jest dość częstym zjawiskiem, powtarzało się ono między 

innymi w WyŜszej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz w WyŜszej 

Szkole Ekonomicznej w Warszawie; 

e. niski poziom prac dyplomowych napotkano w Prywatnej WyŜszej Szkole Ochrony 

Środowiska w Radomiu oraz w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. PapieŜa 

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, gdzie w pracach brakowało tez, literatura była 

bardzo słaba, postawienie i rozwiązanie problemu budziło duŜe zastrzeŜenia, 

problematyka prac związana była z tematami kultury fizycznej, bez nawiązania do 

turystyki lub rekreacji. Prace prowadziły osoby, którym nie powierzono innych zajęć 
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dydaktycznych. ZróŜnicowany poziom prac – od bardzo dobrych do słabych był  

w WyŜszej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu; 

f. niewłaściwy dobór tematów - niedostosowanie części tematów prac licencjackich  

i magisterskich do kierunku miał miejsce w WyŜszej Szkole Ekonomicznej  

w Warszawie; 

g. dość często powtarzające się braki godzinowe w poszczególnych przedmiotach  

w stosunku do wymagań standardów; 

h. włączanie do planu studiów pierwszego stopnia przedmiotów przewidzianych 

standardami dla studiów drugiego stopnia stwierdzono w Państwowej WyŜszej Szkole 

Zawodowej w Sulechowie oraz w WyŜszej Szkole Wychowania Fizycznego  

i Turystyki w Supraślu; 

i. brak realizacji obozów; 

j. duŜe grupy ćwiczeniowe liczące 40 i więcej osób (Państwowa WyŜsza Szkoła 

Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej); 

Omówione zjawiska spotykano równieŜ i w innych uczelniach, jednakŜe w mniejszej skali. 

c. Baza dydaktyczna 

Zaobserwowano duŜe rozproszenie bazy dydaktycznej, zwłaszcza w przypadku uczelni 

niepublicznych, które nie posiadają własnej bazy, a wykorzystują pomieszczenia 

wynajmowane (WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, WyŜsza Szkoła Wychowania 

Fizycznego i Turystyki w Sopocie i Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Angelusa 

Silesiusa w Wałbrzychu).   

d. Pozostałe 

Często brakowało studenckiego ruchu naukowego (kół naukowych). Jako przykłady 

moŜna wskazać: WyŜszą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Częstochowie, WyŜszą Szkołę 

Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi,  WyŜszą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki  

w Supraślu, WyŜszą Szkołę Turystyki i Rekreacji w Warszawie. 

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Ciekawym zjawiskiem jest fakt, Ŝe od października 2006 do stycznia 2007 nie było ani 

jednego wniosku o uruchomienie kierunku „turystyka i rekreacja”. 

a. W zakresie kadry 

Na skutek braku kadry o profilu wykształcenia zgodnym z kierunkiem i przy istniejącym 

duŜym zapotrzebowaniu ze strony dość licznych uczelni prowadzących kierunek „turystyka  

i rekreacja” – choć ostatnie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia  
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27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, 

aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia wyraźnie obniŜa wymogi 

w zakresie kadry – powstało zjawisko przyspieszenia procesu tworzenia dorobku. Daje się 

zaobserwować duŜą liczbę publikacji w jednym roku tego samego autora (współautora), 

często o róŜnym zakresie problemowym, nie związanym z głównym profilem wykształcenia  

i dotychczasowym dorobkiem autora (Politechnika Białostocka 2006). Wydaje się, Ŝe ta 

tendencja – dość juŜ powszechna – nie świadczy pozytywnie o poziomie nowo tworzonej 

kadry na kierunku. Zdarzają się równieŜ sytuacje (Politechnika Białostocka 2007) wydawania 

pod róŜnymi tytułami, w róŜnych wydawnictwach publikacji tego samego autora, których 

dosłowna treść w większości pokrywa się ze sobą. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze, a zwłaszcza fakt, Ŝe część pracowników naukowo – 

dydaktycznych (niestety najczęściej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub  

z tytułem naukowym profesora), przyjęło zasadę „produkcji” publikacji kierunkowych – 

wydawania wielu róŜnych artykułów we współautorstwie, w bardzo krótkim czasie, często  

w przeciągu jednego roku, trudno pozytywnie rokować o jakości kształcenia na kierunku 

„turystyka i rekreacja”. 

b. Skutki wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

Oprócz podstawowych skutków dotyczących oceny jakości kształcenia i określenia 

pojawiających się nieprawidłowości w tym zakresie, często – między innymi na spotkaniach  

z kadrą – poruszane były problemy dotyczące: 

a. nowych specjalności kształcenia, związanych z istniejącym na danym terenie 

zapotrzebowaniem kadrowym w sferze obsługi ruchu turystycznego lub usług 

rekreacyjnych, względnie wynikających z istniejących warunków, umoŜliwiających 

prowadzenie określonych rodzajów działań (np. agroturystyka); 

b. moŜliwości poszerzania planu studiów o przedmioty, przynajmniej w części dające 

studentom podstawy do uzyskiwania uprawnień w zakresie turystyki lub rekreacji; 

c. duŜej liczebności grup studenckich – identyfikacja tej nieprawidłowości wzbudzała 

duŜą aprobatę prowadzących zajęcia; 

d. zmian, dokonywanych w zatrudnieniu kadry zaliczanej do minimum, z którą  

w niektórych przypadkach zawierane były umowy na niepełne okresy roczne – bez 

wakacji. PoniewaŜ było to wyrazem braku stabilności kadry, umowy zostały zawarte 

na okres kilkuletni; 

e. prac dyplomowych (nieprawidłowo dobieranych tematów, prowadzenia prac przez 

magistrów, itp.) – często problemy te nie były znane wcześniej władzom uczelni; 
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f. wszelkie uwagi, dotyczące moŜliwych działań związanych z podniesieniem jakości 

kształcenia (zmiany w planach studiów, uwagi dotyczące obozów, praktyk - form ich 

prowadzenia i metod realizacji), były zawsze przychylnie przyjmowane przez władze 

uczelni lub jednostki prowadzącej kształcenie;  

g. pozytywnie przyjmowane były takŜe uwagi dotyczące spraw formalnych związanych  

z tokiem studiów, prowadzeniem dokumentacji, itp. Najczęściej uchybienia w tym 

zakresie wynikały z nieświadomości lub niewiedzy. 

Ze względu na brak profilowego wykształcenia kadry kierunkowej „turystyki i rekreacji”, 

często osoby prowadzące kierunek w uczelniach nie miały rozeznania, jaki dorobek stanowi 

podstawę zaliczenia do minimum kadrowego. Najczęściej utoŜsamiano dorobek kierunku 

„turystyki i rekreacji” z dorobkiem w zakresie kultury fizycznej. 
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Raport opracował: prof. dr hab. Sławomir Drozdowski 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 43 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 23 

- w uczelniach niepublicznych: 20 

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 27 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 20 

- w uczelniach niepublicznych: 7 

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 20356 

na studiach stacjonarnych: 10534 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 940 

- w uczelniach niepublicznych: 9594 

na studiach niestacjonarnych: 9822 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 2534 

- w uczelniach niepublicznych: 7288 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 0 18 (3*) 3 2 

Uczelnie niepubliczne 0 4 (1**) 3 1 

* w tym 3 powtórne oceny pozytywne, wydane po ocenie warunkowej 

** w tym 1 powtórna ocena pozytywna, wydana po ocenie warunkowej 
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5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Kształcenie na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzone jest w renomowanych 

akademiach wychowania fizycznego, które z racji m.in. długich tradycji nauczania, dobrego 

zaplecza bazowego, doświadczonej kadry dydaktycznej oraz dobrych programów, uzyskiwały 

najlepsze oceny jakości kształcenia. W uczelniach typu uniwersyteckiego oraz innych 

uczelniach akademickich, gdzie kształcenie na kierunku „wychowanie fizyczne” ma krótszą 

tradycję, jest ono procesem rozwojowym i wymagającym szybkich uzupełnień kadrowych  

i bazowych.  

W uczelniach niepublicznych, prowadzących ten kierunek studiów, nie zawsze moŜna 

mówić o wysokim poziomie nauczania. Wyjątek w tym względzie stanowi Olsztyńska Szkoła 

WyŜsza im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie (bardzo dobra kadra, programy i baza 

dydaktyczna). W większości pozostałych uczelni niepublicznych proces kształcenia odbywa 

się zgodnie z obowiązującymi standardami, ale często przy ograniczeniu innych przedmiotów, 

czy liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów.  

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Dokonując oceny jakości kształcenia na kierunku „wychowanie fizyczne” w uczelniach 

publicznych i niepublicznych, prowadzonego w formie studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych, oparto się na następujących podstawowych kryteriach oceny:  

a. kadry dydaktycznej – w tym w szczególności zaliczanej do minimum kadrowego, 

b. procesu kształcenia i związanej z tym realizacji standardów kształcenia, 

c. warunków bazowych niezbędnych dla realizacji procesu nauczania, 

d. działalności naukowo-badawczej i wydawniczej, 

e. działalności samorządu studenckiego, udziału studentów w organizacji procesu 

nauczania, sportu, wypoczynku, itp. 

a. Kadra dydaktyczna  

Kadra jest podstawowym czynnikiem warunkującym prawidłowy proces kształcenia. 

Stwierdza się, Ŝe w większości uczelni kadra dydaktyczna (profesorowie, doktorzy  

i magistrowie) spełniają wymogi związane z prowadzonym kierunkiem studiów.  

Kadra posiada wysokie kwalifikacje zawodowe – szczególnie dotyczy to wszystkich 

Akademii Wychowania Fizycznego, Państwowych WyŜszych Szkół Zawodowych oraz   

w większości szkół niepublicznych. W tym ostatnim przypadku są to przewaŜnie drugie 

miejsca pracy tychŜe pracowników. 

Zatrudniani są nauczyciele akademiccy posiadający najwyŜsze uprawnienia, np. trenerskie, 
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co gwarantuje wysoką jakość realizowania przedmiotów kierunkowych, a niektórzy z nich 

posiadają stopnie i tytuły naukowe (np. w AWF Gdańsk, AWF Kraków, AWF Wrocław). 

b. Program nauczania 

Realizowany program nauczania odpowiada i spełnia wymogi standardów kształcenia we 

wszystkich uczelniach realizujących kierunek „wychowanie fizyczne” (z małymi wyjątkami, 

które przedstawione będą w słabych stronach kierunku).  

Wprowadza się do programu nauczania nowe sporty lub przedmioty do wyboru takie, jak: 

olimpizm, studium dziennikarskie, pierwsza pomoc lekarska (np. w AWF Warszawa, AWF 

Poznań, AWF Kraków, Politechnika Opolska).  

Uczelnie (np. AWF i PWSZ) prowadzą szeroki zakres specjalizacji instruktorsko – 

trenerskich, dających dodatkowe uprawnienia studentom. 

c. Baza dydaktyczno-sportowa 

Akredytowane uczelnie posiadają własną dobrą bazę dydaktyczno-sportową, pozwalającą 

na bardzo dobre realizowanie procesu dydaktycznego.  

Uczelnie te posiadają dobre wyposaŜenie laboratoriów w aparaturę badawczą i sprzęt 

komputerowo-informatyczny, w szczególności dotyczy to wszystkich Akademii Wychowania 

Fizycznego i m.in. PWSZ w Lesznie, Koninie, Raciborzu oraz Olsztyńskiej WyŜszej Szkoły 

im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie. 

d. Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza 

Na podkreślenie zasługuje dobra działalność naukowo-badawcza i wydawnicza wszystkich 

AWF i niektórych PWSZ, np. w Lesznie, Koninie, Raciborzu, oraz Politechniki Opolskiej  

i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nawiązywana jest współpraca naukowo-badawcza  

i konferencyjna z ośrodkami naukowymi za granicą.  

Większość uczelni posiada bogate zasoby biblioteczne, ukierunkowane na profil 

kształcenia. 

e. Współpraca z samorządem studenckim 

We wszystkich uczelniach akademickich dobrze układa się współpraca z samorządem 

studenckim. Dotyczy to równieŜ wszystkich PWSZ i w ograniczonym stopniu uczelni 

niepublicznych. Widoczne jest duŜe zaangaŜowanie studentów w bieŜące sprawy całego 

środowiska uczelnianego.  
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7. Analiza słabych stron kierunku: 

a. Kadra dydaktyczna  

W większości przypadków przyczyną warunkowej lub negatywnej oceny jakości 

kształcenia na tym kierunku studiów był brak kadry dydaktycznej, zarówno „samodzielnej”, 

jak i doktorów oraz magistrów, zaliczanej do minimum kadrowego. Stwierdzono niestabilność 

kadry naukowo-dydaktycznej szczególnie w uczelniach niepublicznych, w których okres 

zatrudnienia wynosił często 10 miesięcy.  

Zaobserwowano częstą niechęć do prowadzenia prac magisterskich i dyplomowych przez 

nauczycieli akademickich do tego upowaŜnionych oraz słabą aktywność naukową 

niesamodzielnych pracowników nauki w uczelniach akademickich.  

W niektórych uczelniach nie ma systemu wewnętrznej oceny jakości procesu kształcenia 

(np. Politechnika Radomska). 

Często brakuje oświadczeń nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, 

uporządkowania wymaga teŜ dokumentacja toku studiów. 

b. Program nauczania 

Słabością w procesie kształcenia jest duŜa liczebność w grupach dziekańskich, 

przekraczająca moŜliwości prowadzenia dobrych ćwiczeń dydaktycznych – dotyczy to  

w zasadzie wszystkich akredytowanych uczelni. Zachwianiu ulega proporcja liczby studentów 

przypadających na jednego nauczyciela akademickiego, zaliczanego do minimum kadrowego.  

Często zajęcia przewidziane programem studiów prowadzą osoby niekompetentne i nie 

przygotowane do realizacji tych programów (np. Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika 

Radomska).  

Odnotowano duŜą liczbę prac dyplomowych, w tym magisterskich, prowadzonych przez 

doktorów oraz przez magistrów (szczególnie w szkołach zawodowych), a takŜe przypadki 

prowadzenia wykładów przez magistrów. 

W planach studiów występują braki przedmiotów przewidzianych w standardach – 

informatyka, biomechanika, antropomotoryka.  

Zwrócono uwagę na częsty niedobór w planach studiów liczby godzin zajęć 

dydaktycznych, w stosunku do określonej standardami kształcenia (np. w AWF Poznań, 

WyŜszej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, WyŜszej Szkole 

im. Pawła Włodkowica w Płocku). 

Obserwuje się znaczne obciąŜenie studentów, np. 12 godzinami zajęć dydaktycznych 

dziennie.  

Nie przestrzega się określonego standardami czasu trwania praktyk zawodowych oraz nie 
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ma rozwiązanej sprawy ich kontroli przez nauczyciela akademickiego.  

Biblioteki wyposaŜone są  słabo, do tego mają przestarzały księgozbiór (np. Uniwersytet 

Zielonogórski), małe pomieszczenia dla czytelni i bibliotek.  

c. Baza dydaktyczno-sportowa 

Warunki bazowe dla realizacji programu dydaktycznego są słabe – brak własnej bazy 

dydaktycznej, szczególnie sportowo-rekreacyjnej. Często występuje duŜe rozproszenie zajęć 

w róŜnych obiektach na terenie miasta. Brakuje laboratoriów i pracowni specjalistycznych, 

dotyczy to szczególnie uczelni niepublicznych. 

Brak lub słaba baza socjalna – brakuje domów studenckich, klubów studenckich, itp.  

 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

Dokonując oceny jakości kształcenia naleŜy stwierdzić w zasadzie wyŜszą jakość 

kształcenia w uczelniach publicznych (Akademiach Wychowania Fizycznego, PWSZ) 

i tylko w niektórych uczelniach niepublicznych. 

Uczelnie realizujące kierunek „wychowanie fizyczne” powinny zastanawiać się  

i przewidywać powstawanie nowych specjalności, które realizowałyby bieŜące 

zapotrzebowanie społeczne (np. szkoły przetrwania, nowoczesne formy fitnessu, kultura 

fizyczna w środowisku przyrodniczym, itp.).  

Uregulowaniu powinna ulec kontrola zatrudniania nauczycieli akademickich zaliczanych 

do minimum kadrowego (bank danych). Ujednolicenia wymaga arkusz oświadczenia 

składanego przez nauczyciela akademickiego zaliczonego do minimum kadrowego. 
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Raport opracował: prof. dr hab. inŜ. Jan Zawadiak 

 

Raport podsumowujący  

ocenę jakości kształcenia na kierunku 

 

ZARZĄDZANIE I IN śYNIERIA PRODUKCJI 

 

1. Liczba jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek: 50 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 38  

- w uczelniach niepublicznych: 12  

 

2. Liczba jednostek organizacyjnych ocenionych: 28 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 24 

- w uczelniach niepublicznych: 4  

 

3. Liczba studentów kształcących się w ocenionych jednostkach: 22558 

na studiach stacjonarnych: 13244 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 13026 

- w uczelniach niepublicznych: 218 

na studiach niestacjonarnych: 9314 

w tym: 

- w uczelniach publicznych: 7223 

- w uczelniach niepublicznych: 2091 

 

4. Struktura wydanych ocen: 

 

 WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 
Uczelnie publiczne 0 25 (6*) 

(w tym 4 na 2 lata) 
5 0 

Uczelnie niepubliczne 0 2  
(w tym 1 na 2 lata) 

3 (1**) 0 

* w tym 6 powtórnych ocen pozytywnych, wydanych po ocenie warunkowej 

** w tym 1 powtórna ocena warunkowa, wydana po ocenie warunkowej 
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5. Zbiorcza charakterystyka ocenianych jednostek: 

Kierunek „zarządzanie i inŜynieria produkcji” jest kierunkiem stosunkowo „młodym”, 

standardy nauczania dla tego kierunku prowadzonego na poziomie jednolitych studiów 

magisterskich powstały w 2001 r., zaś projekt standardów dla studiów pierwszego stopnia 

(inŜynierskich) w 2003 r. Mimo podejmowania stosownych działań, kierunek „zarządzanie  

i inŜynieria produkcji” nie ma odpowiadającej mu dyscypliny naukowej, co utrudnia zarówno 

dobór kadry właściwej dla tego kierunku jak i jej kwalifikacji.  

Dorobek naukowy nauczycieli akademickich wliczanych do minimum kadrowego 

powinien być związany z naukami o zarządzaniu oraz dyscyplinami technicznym właściwymi 

ze względu na profil kształcenia, wśród których najczęściej występują mechanika i budowa 

maszyn oraz dyscypliny naukowe związane z górnictwem, hutnictwem i transportem.  

Ze względu na stosunkowo duŜą liczbę uczelni, prowadzących kształcenie na kierunku 

„zarządzanie i inŜynieria produkcji”, róŜnorodność występujących uchybień jest duŜa.  

W opracowaniu scharakteryzowane zostały tylko te, które powtarzają się najczęściej.  

Odrębnym zagadnieniem, niosącym szereg zastrzeŜeń natury formalnej, jest prowadzenie 

kształcenia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, w których zazwyczaj dydaktyka jest 

prowadzona na niŜszym poziomie. 

 

6. Analiza mocnych stron kierunku: 

Kształcenie na kierunku „zarządzanie i inŜynieria produkcji” prowadzone jest przede 

wszystkim w uczelniach publicznych, które dysponują dobrą bazą dydaktyczną, w tym 

odpowiednio wyposaŜonymi audytoriami i salami do ćwiczeń, dobrze wyposaŜonymi 

laboratoriami, a takŜe zbiorami bibliotecznymi na właściwym poziomie. W większości 

przypadków prawidłowy jest równieŜ system ECTS. Mocną stroną kształcenia na omawianym 

kierunku jest kadra doktorów, której dorobek naukowy związany jest z nauczanym 

kierunkiem, i co do doboru której stosunkowo niewiele jest uwag krytycznych.  

 

7. Analiza słabych stron kierunku: 

Jednym z mankamentów nauczania na kierunku „zarządzanie i inŜynieria produkcji” jest 

brak równowagi pomiędzy kadrą związaną z naukami o zarządzaniu i kadrą reprezentującą 

dyscypliny związane z naukami technicznymi. Jeśli kierunek prowadzony jest na wydziale 

związanym z dyscypliną techniczną, to słabo reprezentowani są przedstawiciele nauk  

o zarządzaniu i odwrotnie, jeśli kierunek prowadzony jest na wydziale związanym z naukami 

ekonomicznymi, to słabo są reprezentowani przedstawiciele nauk technicznych. Brak 
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właściwych proporcji w tym zakresie dotyczy częściej kadry samodzielnych nauczycieli 

akademickich niŜ doktorów. 

Wydane oceny warunkowe i negatywne najczęściej wiązały się z niespełnieniem wymagań 

dotyczących minimum kadrowego oraz z brakiem zgodności specjalności z profilem 

kształcenia na kierunku „zarządzanie i inŜynieria produkcji”. Przedmioty specjalnościowe 

były niewłaściwie dobrane, a tematyka prac dyplomowych nie we wszystkich przypadkach 

była związana z profilem kierunku. W konsekwencji kwalifikacje, jakie uzyskiwał absolwent, 

nie były zgodne z sylwetką absolwenta określoną w standardach kształcenia. 

Liczne uchybienia dotyczyły takŜe niezgodności planów studiów i programów nauczania  

z obowiązującymi standardami. Najczęściej były one związane z brakiem odpowiedniej liczby 

godzin zajęć, wliczaniem godzin przeznaczonych na pracę dyplomową do ogólnej liczby 

godzin oraz brakiem niektórych przedmiotów, bądź teŜ z brakiem zajęć laboratoryjnych, 

zwłaszcza z fizyki i niewłaściwą liczbą godzin zajęć projektowych, które są niezbędne dla 

prawidłowego wykształcenia inŜyniera.  

Kolejne uchybienia dotyczyły złej organizacji zajęć na studiach niestacjonarnych,  

w wyniku której w czasie jednego zjazdu prowadzona była zbyt duŜa liczba zajęć, a wykłady  

i ćwiczenia odbywały się w blokach przekraczających wymiar trzech godzin lekcyjnych.  

Za nieprawidłowe naleŜy równieŜ uznać nadmierne zmniejszanie liczby godzin 

przeznaczonych na zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia i projekty przy jednoczesnym 

zwiększeniu wymiaru godzin przeznaczonych na wykłady oraz nie wymaganie od studentów 

studiów niestacjonarnych odbycia praktyk. WyŜej wymienione uchybienia występowały 

równie często na innych kierunkach studiów. Ich przyczyny są po części natury ekonomicznej, 

po części zaś wynikają z wygody prowadzących zajęcia, którzy przyjeŜdŜają na zajęcia 

dydaktyczne z odległych ośrodków akademickich i są zainteresowani kumulowaniem zajęć. 

Jest to niezgodne z zasadami dobrej praktyki dydaktycznej. 

Liczne nieprawidłowości dotyczyły równieŜ prac dyplomowych. Najczęściej, jak juŜ 

wspomniano wyŜej, spowodowane były niezgodnością tematyki prac dyplomowych  

z nauczanym kierunkiem oraz zbyt duŜą liczbą prac dyplomowych (20-35) przypadających na 

nauczyciela akademickiego. Na kierunkach technicznych jedna osoba nie powinna prowadzić 

w roku akademickim więcej niŜ 10 prac dyplomowych. Zdarzały się równieŜ drobne 

uchybienia związane z procedurą egzaminu dyplomowego. 

W wielu przypadkach procedury wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

nie były na odpowiednim poziomie. W ostatnim czasie obserwuje się jednak wyraźny postęp 

w tym zakresie. 



 97 

8. Wnioski i przewidywane tendencje zmian: 

MoŜna przewidzieć, Ŝe w najbliŜszym okresie zainteresowanie uruchomieniem kształcenia 

na kierunku „zarządzanie i inŜynieria produkcji” będzie rosło. Przesłanką uzasadniającą taki 

wniosek jest obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost liczby wniosków, opiniowanych 

przez Państwową Komisję Akredytacyjną, a dotyczących nadania uprawnień do prowadzenia 

kształcenia na tym kierunku studiów. 

W związku z obserwowaną w ostatnich latach tendencją do poszerzania znaczenia takich 

pojęć, jak technologia i inŜynieria, a takŜe przenoszenia ich na obszary nie zawsze związane  

z dziedzinami techniki i produkcją przemysłową (np.: technologia produktów bankowych, 

ubezpieczeniowych itp.) wydaje się, Ŝe szczególnie szkoły niepubliczne będą podejmować 

starania o poszerzenie nauczania na kierunku „zarządzanie i inŜyniera produkcji” o obszary 

wiedzy niekoniecznie związane z dyscyplinami stricte technicznymi zwłaszcza, iŜ nowe 

standardy kształcenia nie wymieniają dyscyplin i obszarów technicznych, z którymi omawiany 

kierunek powinien być powiązany. UmoŜliwia zatem podejmowanie prób kształcenia na tym 

kierunku bez powiązania z dyscyplinami technicznymi.  

Wydaje się zatem słuszną propozycja utworzenia nowej dyscypliny naukowej 

odpowiadającej kierunkowi „zarządzanie i inŜynieria produkcji”. Ostateczna nazwa tej 

dyscypliny nie została jeszcze ustalona, chociaŜ mówi się o „inŜynierii produkcji”. Uzyskanie 

zgody na utworzenie nowej dyscypliny naukowej zdecydowanie przyśpieszyłoby rozwój 

kadry naukowej i ułatwiłoby ocenę kwalifikacji kadry zaliczanej do minimum kadrowego tego 

kierunku.  

 


