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1. Informacja o wizytacji i jej przebiegu
1.1. Skład zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Przewodnicząca: dr hab. inż. Dorota Kulikowska, członek PKA
członkowie:
1. prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski, członek PKA
2. dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, ekspert PKA
3. Karolina Martyniak, ekspert ds. postępowania oceniającego
4. Marta Jankowska, ekspert reprezentujący pracodawców
5. Agnieszka Kowalczyk, ekspert reprezentujący studentów

1.2. Informacja o procesie oceny
Ocena jakości kształcenia na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym przez Wydział
Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (WIŚGiE) Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach
harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 2017/2018. PKA po raz drugi
oceniała jakość kształcenia na wizytowanym kierunku. Poprzednio Prezydium Komisji
pozytywnie oceniło jakość kształcenia (Uchwała Nr 235/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.). Ocena
dostosowania się jednostki do zaleceń z ostatniej oceny PKA, w odniesieniu do wyników
bieżącej oceny, została opisana w punkcie 8 raportu.
Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. Raport
Zespołu Oceniającego (ZO PKA) został opracowany po zapoznaniu się z przedłożonym przez
Uczelnię raportem samooceny, zintegrowanym systemem informacji o nauce i szkolnictwie
wyższym POL-on, oraz stronami internetowymi Uczelni i Wydziału (dostęp w dn. 2627.04.2018 r.), a także na podstawie przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, hospitacji
zajęć dydaktycznych, analizy losowo wybranych prac zaliczeniowych oraz dyplomowych,
przeglądu infrastruktury dydaktycznej, spotkań i rozmów przeprowadzonych z władzami
Uczelni i Wydziału, pracownikami oraz studentami ocenianego kierunku oraz przedstawicielami
otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami.
Podstawa prawna oceny została określona w Załączniku nr 1, a szczegółowy harmonogram
przeprowadzonej wizytacji, uwzględniający podział zadań pomiędzy członków ZO,
w Załączniku nr 2.
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2. Podstawowe informacje o programie kształcenia na ocenianym kierunku
Studia I stopnia
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia

inżynieria środowiska

(studia I stopnia/studia II stopnia/jednolite studia
magisterskie)

studia I stopnia

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)
Nazwa obszaru kształcenia, do
stacjonarne/niestacjonarne którego został
przyporządkowany kierunek

stacjonarne/niestacjonarne

(w przypadku, gdy kierunek został przyporządkowany do
więcej niż jednego obszaru kształcenia należy podać
procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych
obszarów w liczbie punktów ECTS przewidzianej w planie
studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi
kształcenia)

Dziedziny nauki/sztuki oraz dyscypliny
naukowe/artystyczne, do których odnoszą się
efekty kształcenia na ocenianym kierunku
(zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w
sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz
dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179

poz. 1065)
Liczba semestrów i liczba punktów ECTS
przewidziana w planie studiów do uzyskania
kwalifikacji odpowiadającej poziomowi
kształcenia
Specjalności realizowane w ramach kierunku
studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwentów
Liczba nauczycieli akademickich zaliczanych do
minimum kadrowego
Liczba studentów kierunku
Liczba godzin zajęć wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów na studiach
stacjonarnych

obszar nauk technicznych

dziedzina nauk technicznych
dyscyplina inżynieria środowiska

studia stacjonarne: 3,5-letnie
(7 semestrów), 210 ECTS
studia niestacjonarne: 4-letnie
(8 semestrów), 210 ECTS
1. sieci i instalacje sanitarne
2. zaopatrzenie w wodę,
unieszkodliwianie ścieków i
odpadów
inżynier
30
studia stacjonarne

studia niestacjonarne

158

89

2492 godzin

1566 godzin
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Studia II stopnia
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia

inżynieria środowiska

(studia I stopnia/studia II stopnia/jednolite studia
magisterskie)

studia II stopnia

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)
Nazwa obszaru kształcenia, do
stacjonarne/niestacjonarne którego został
przyporządkowany kierunek

stacjonarne/niestacjonarne

(w przypadku, gdy kierunek został przyporządkowany do
więcej niż jednego obszaru kształcenia należy podać
procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych
obszarów w liczbie punktów ECTS przewidzianej w planie
studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi
kształcenia)

Dziedziny nauki/sztuki oraz dyscypliny
naukowe/artystyczne, do których odnoszą się
efekty kształcenia na ocenianym kierunku
(zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w
sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz
dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179

poz. 1065)
Liczba semestrów i liczba punktów ECTS
przewidziana w planie studiów do uzyskania
kwalifikacji odpowiadającej poziomowi
kształcenia
Specjalności realizowane w ramach kierunku
studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwentów
Liczba nauczycieli akademickich zaliczanych do
minimum kadrowego
Liczba studentów kierunku
Liczba godzin zajęć wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów na studiach
stacjonarnych

obszar nauk technicznych

dziedzina nauk technicznych
dyscyplina inżynieria środowiska

studia stacjonarne: 1,5-roczne
(3 semestry), 90 ECTS
studia niestacjonarne: 2-letnie
(4 semestry), 90 ECTS
1. ogrzewnictwo i wentylacja (OiW)
2. sieci i instalacje sanitarne (SiIS)
magister inżynier
30
studia stacjonarne

studia niestacjonarne

121

47

1035 godzin

OiW - 688 godzin
SiIS - 713 godzin
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Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej

Kryterium
Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność
z misją oraz strategią uczelni
Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia

Ocena stopnia spełnienia
kryterium1
Wyróżniająca / W pełni /
Zadowalająca/ Częściowa /
Negatywna

w pełni
w pełni
w pełni

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia

w pełni

Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym w procesie kształcenia

w pełni

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w
procesie kształcenia
Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie
w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia

wyróżniająca
w pełni
wyróżniająca

Jeżeli argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji lub wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy będą uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych
ocen, raport powinien zostać uzupełniony. Należy, w odniesieniu do każdego
z kryteriów, w obrębie którego ocena została zmieniona, wskazać dokumenty,
przedstawić dodatkowe argumenty i informacje oraz syntetyczne wyjaśnienia
przyczyn, które spowodowały zmianę, a ostateczną ocenę umieścić w tabeli 1.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tabela 1
Kryterium

Ocena spełnienia kryterium1
Wyróżniająca / W pełni /
Zadowalająca/ Częściowa

Uwaga: należy wymienić tylko te kryteria, w odniesieniu
do których nastąpiła zmiana oceny

W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów kształcenia różnią się, należy wpisać ocenę dla każdego
poziomu odrębnie.
1
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4. Szczegółowy opis spełnienia kryteriów oceny programowej
Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni
1.1. Koncepcja kształcenia
1.2. Badania naukowe w dziedzinie / dziedzinach nauki / sztuki związanej / związanych
z kierunkiem studiów
1.3. Efekty kształcenia
Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 1
1.1.
Strategia rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej na lata 2015-2025 została przyjęta Uchwałą
nr 162/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2015 roku. Zgodnie z ww.
Uchwałą, misją Politechniki Świętokrzyskiej jest: a) zapewnienie wysokiej jakości kształcenia
i rozwoju studentów zgodnie z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się̨ rynku pracy
europejskiej przestrzeni gospodarczej; b) prowadzenie badań naukowych, których cechą jest
integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowiących niezbędny element kształcenia,
oraz mających na celu rozwój kadry naukowej i tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego;
c) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, środowiskiem
gospodarczym i samorządowym w celu rozwiazywania współczesnych wyzwań i problemów
oraz stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego.
Cele strategiczne Politechniki Świętokrzyskiej sformułowane są w 6 obszarach: kształcenie
i rozwój studentów, badania naukowe i współpraca z gospodarką, kadra naukowo-dydaktyczna,
finanse, infrastruktura i zarządzanie. W obszarze kształcenia zadaniem strategicznym jest
doskonalenie oferty i jakości kształcenia oraz możliwości rozwoju studentów w kontekście
potrzeb rynku pracy.
Aktualna strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (WIŚGiE)
Politechniki Świętokrzyskiej na lata 2015-2025 została zatwierdzona Uchwałą nr 23/15 Rady
Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej z dnia
1 lipca 2015 r. Zgodnie z tą uchwałą misja Jednostki jest zgodna z misją Uczelni, a głównym
celem intensyfikacji działań w strategii Jednostki w obszarze kształcenia jest „doskonalenie
jakości kształcenia, rozszerzania i unowocześniania oferty kształcenia oraz dostosowania jej do
wymogów i oczekiwań studentów oraz rynku pracy i zwiększenia poziomu
umiędzynarodowienia Uczelni w obszarze kształcenia”.
WIŚGiE realizuje misję i cele strategiczne poprzez prowadzenie kształcenia na kierunku
inżynieria środowiska, ważnym dla kształcenia kadr inżynierskich na potrzeby regionu, przy
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz prowadząc badania naukowe z zakresu
inżynierii środowiska oraz współpracując z jednostkami międzynarodowymi. Istotnym
elementem działania jest stały rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, wsparcie dla szczególnie
uzdolnionych studentów oraz wprowadzony system monitorowania jakości kształcenia.
Działalność edukacyjna, badawcza i gospodarcza, będąca jednym z najważniejszych elementów
misji Uczelni i Wydziału, jest rozumiana jako służba publiczna. Wydział IŚGiE uczestniczy w
kreowaniu kieleckiego ośrodka akademickiego, jako znaczącego dla obecnych i przyszłych
pokoleń młodzieży.
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Uchwałą Senatu PŚk 227/15 z 18 lutego 2015 r. efekty kształcenia na kierunku inżynieria
środowiska zostały przyporządkowane do obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk
technicznych i dyscypliny inżynieria środowiska.
Na studiach pierwszego i drugiego stopnia kształcenie realizowane jest w ramach specjalności.
Na studiach pierwszego stopnia są to: Sieci i instalacje sanitarne oraz Zaopatrzenie w wodę,
unieszkodliwianie ścieków i odpadów (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia);
na studiach drugiego stopnia: Ogrzewnictwo i wentylacja oraz Sieci i instalacje sanitarne (studia
stacjonarne i niestacjonarne).
Na ocenianym kierunku, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, przygotowana jest
również oferta studiów w języku angielskim.
Koncepcja kształcenia obejmująca efekty kształcenia, plan i program studiów jest autorskim
projektem władz Wydziału i została przygotowana z udziałem interesariuszy wewnętrznych
(pracowników i studentów) oraz interesariuszy zewnętrznych, z uwzględnieniem wzorców
krajowych i międzynarodowych, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów
z zakresu inżynierii środowiska. W koncepcji uwzględniono całość zagadnień
charakterystycznych dla dyscypliny inżynieria środowiska, a związanych z technologią wody i
ścieków, gospodarką odpadami, geotechniką, ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją,
wodociągami, kanalizacją, instalacjami sanitarnymi, oraz nowoczesnymi technikami i
technologiami geodezyjnymi. W programie studiów uwzględniono blok przedmiotów
związanych z technologiami bezwykopowej budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej,
który jest realizowany na studiach II stopnia w ramach specjalności Sieci i instalacje sanitarne,
jak również wykorzystanie w procesie dydaktycznym na studiach I i II stopnia - specjalność
Ogrzewnictwo i wentylacja (ścieżka dyplomowania Instalacje OZE), instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii znajdujących się w budynku Energis.
Program kształcenia opiera się na wykorzystaniu prowadzonych w Jednostce badań naukowych
oraz uwzględnia w planach rozwoju koncepcji kształcenia postęp w dyscyplinie naukowej inżynierii środowiska. Jest opiniowany przez interesariuszy wewnętrznych (nauczycieli
akademickich i studentów Wydziału) oraz uwzględnia ich udział w procesie realizacji założeń
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz pracach Komisji i Rad
Wydziałów w zakresie tworzenia, realizacji i weryfikowaniu efektów kształcenia. W procesie
tym uczestniczą także interesariusze zewnętrzni - pracodawcy wchodzący w skład Konwentu
Politechniki Świętokrzyskiej oraz powołany na Wydziale Zespół Konsultacyjny przy Dziekanie
WIŚGiE (Zarządzenie Nr 19/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 marca 2017 r.).
W skład Zespołu Konsultacyjnego na kierunku inżynieria środowiska wchodzą głównie
przedstawiciele lokalnych instytucji i przedsiębiorstw branżowych, w tym m.in. Wodociągów
Kieleckich, Elektrociepłowni Oddział Kielce, Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Świętokrzyskiego Związku Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”, Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Kielce.
Członkowie Zespołu Konsultacyjnego opiniują zmiany w planach i programach studiów,
wskazują na oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów kierunku oraz sugerują tematykę prac
dyplomowych. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi odbywa się również na etapie
realizacji praktyki zawodowej studentów WIŚGiE. Pracodawcy przyjmujący studentów na
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praktyki akceptują program praktyk, a podpisując sprawozdania z praktyk wyrażają swoją
opinię na temat zrealizowanych zadań i osiągniętych efektów kształcenia.
Przy opracowywaniu planów i programów studiów dla kierunku inżynieria środowiska
uwzględnione zostały standardy międzynarodowe, w tym wytyczne European Federation of
National Engineering Associations (FEANI) mówiące o 55% udziale przedmiotów technicznych
w ofercie kształcenia; EUR-ACE European Accredited Engineer Project (EUR-ACE), na bazie
którego wprowadzono system punktów ECTS, oraz program kształcenia prowadzący do
realizacji efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i uzyskania
kompetencji inżynierskich. W przyjętych efektach kształcenia uwzględniono dwa typy efektów:
ogólne związane z sylwetką i rozwojem studenta oraz precyzujące, co jest niezbędne dla
absolwenta kierunku inżynieria środowiska według Quality Assurance Agency (QAA) i Subject
Benchmark Statements (SBS) podającym opisy efektów kształcenia m.in. dla podobszaru
Engineering oraz Earth Sciences, Environmental Sciences and Environmental Studies.
Wprowadzono też efekt związany z etyką w kształceniu inżynierskim, a według Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET) i według International Engineering Alliance IEA
uwzględniono prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty działalności inżynierskiej.
1.2.
Charakterystyka badań prowadzonych na WIŚGiE potwierdza zgodność problematyki
i kierunków badań z zakresem dziedziny nauk technicznych oraz dyscypliną inżynieria
środowiska, do której odnoszą się efekty kształcenia dla ocenianego kierunku.
Tematyka prowadzonych prac naukowo-badawczych jest związana z zainteresowaniami kadry
naukowo-dydaktycznej poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału.
Zakres badań naukowych obejmuje szerokie zagadnienia z obszaru inżynierii środowiska, ze
szczególnym uwzględnieniem badań m.in. w zakresie technologii wody i ścieków, utylizacji
odpadów, technologii biologicznego przetwarzania odpadów, oczyszczania odcieków
składowiskowych, gospodarki osadami ściekowymi i popiołami, analizy specjacyjnej i oceny
mobilności metali w próbkach środowiskowych, sorpcji i katalizy w inżynierii i ochronie
środowiska, monitoringu środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
mikroklimatu wewnętrznego pomieszczeń, badań w zakresie technologii bezwykopowych,
budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej oraz wewnętrznych instalacji wodnokanalizacyjnych i gazowych.
Różnorodność tematyczna prowadzonych badań, uwzględnienie rozwoju nauki i potrzeb
praktyki przemysłowej sprawiają, że badania te mają charakter kompleksowy, odpowiadają
potrzebom dydaktycznym ocenianego kierunku i umożliwiają osiągnięcie przez studentów
wszystkich zakładanych efektów kształcenia, w szczególności efektów w zakresie
wyspecjalizowanej i pogłębionej wiedzy oraz umiejętności badawczych, w tym projektowych.
Realizowane w Jednostce prace badawcze są doceniane przez otoczenie, co znajduje
potwierdzenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach.
Pracownicy WIŚGiE współpracują z innymi jednostkami krajowymi, w tym m.in. z Politechniką
Łódzką, Instytutem Badań Systemowych, Instytutem Technologiczno – Przyrodniczym z
siedzibą w Falentach, czy też z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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O prężnej działalności naukowej i badawczej Wydziału WIŚGE świadczy uzyskanie w 2016 r.
uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych w
dyscyplinie inżynieria środowiska. W roku akademickim 2016/2017 Wydział uruchomił także
studia trzeciego stopnia w dyscyplinie inżynieria środowiska, co z pewnością będzie mieć
znaczący wpływ na rozwój naukowy Jednostki.
Powiązanie badań naukowych prowadzonych na Wydziale z programem kształcenia na kierunku
inżynieria środowiska przyczynia się do angażowania studentów w prace badawcze, których
efektem są prace dyplomowe oraz wspólne ze studentami publikacje naukowe. W wyniku
realizowanych przez studentów prac badawczych, w ostatnich 5 latach, powstały 22 wspólne
publikacje naukowe, a wykonane prace dyplomowe są wyróżniane i nagradzane przez różne
gremia (m.in. przez Kielecki Park Naukowo-Technologiczny i firmę Barlinek).
Zaangażowanie studentów w badania naukowe jest realizowane również poprzez działające w
ramach kierunku inżynieria środowiska cztery koła naukowe.
Prowadzone w Jednostce prace badawcze wpływają na proces kształcenia na ocenianym
kierunku poprzez wprowadzanie do programu zajęć specjalnościowych związanych z tematyką
prowadzonych badań, jak również poprzez stosowaną na Wydziale regułę obsady zajęć
dydaktycznych zgodnie z zainteresowaniami naukowymi nauczycieli akademickich. Rezultatem
tego jest bieżące uaktualnianie treści programowych poszczególnych modułów zajęć w
zależności od postępów badań w zakresie reprezentowanym przez nauczyciela akademickiego.
ZO podczas rozmów z pracownikami akademickimi uzyskał potwierdzenie takiego powiązania
badań z procesem kształcenia na kierunku inżynierii środowiska.
1.3.
Efekty kształcenia na kierunku inżynieria środowiska zostały przyporządkowane do obszaru
nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych oraz dyscypliny inżynieria środowiska (według
Rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i
sztuki, oraz dyscyplin naukowych i artystycznych – Dz.U. z dnia 30.08.2011) i zatwierdzone
Uchwałą 330/12 Senatu PŚk z 20 czerwca 2012 r. oraz uzupełnione Uchwałą Senatu PŚk 227/15
z dnia 18 listopada 2015 r.
Efekty sformułowano zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Opracowane treści
kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim zawierają
wszystkie obszarowe efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszaru
studiów technicznych oraz efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji
inżynierskich.
Na studiach pierwszego stopnia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zdefiniowano 57
kierunkowych efektów kształcenia, w tym 21 efektów w zakresie wiedzy, 27 w zakresie
umiejętności oraz 6 w zakresie kompetencji społecznych.
Efekty kierunkowe w zakresie wiedzy obejmują wszystkie istotne zagadnienia związane z
szeroko pojętą inżynierią środowiska, uwzględniają znajomość zagadnień z zakresu technologii
wody i ścieków, sieci i instalacji sanitarnych, gospodarki odpadami, ogrzewnictwa, wentylacji,
klimatyzacji, gazownictwa i uwzględniającą procesy, techniki, technologie niezbędne na etapie
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów oraz sieci i instalacji sanitarnych jak
również wiedzę o trendach rozwojowych dyscypliny inżynieria środowiska, materiałach, cyklu
11

życia urządzeń i obiektów w inżynierii środowiska oraz wiedzę z zakresu zarządzania,
przedsiębiorczości, ekonomii oraz innych, również pozatechnicznych, aspektów niezbędnych dla
wykształcenia absolwenta.
Efekty kierunkowe wskazują na nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy z
przedmiotów podstawowych i metod matematycznych do rozwiązywania zagadnień z zakresu
inżynierii środowiska, pozyskiwania danych z literatury, opracowania dokumentacji technicznej,
przygotowania prezentacji, prawidłowego doboru materiałów, kosztorysowania, projektowania
instalacji, dokonywania oceny stanu technicznego instalacji, wykonywania obliczeń oraz
symulacji komputerowych, prowadzenia badań, gromadzenia i weryfikacji danych oraz
stosowania zasad BHP i dostrzegania pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i
potrzeby dalszego samokształcenia. W zbiorze efektów kształcenia uwzględnione zostały efekty
w zakresie znajomości języka obcego.
Efekty kierunkowe w zakresie kompetencji społecznych odnoszą się do wykształcenia nawyku
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, pracy zespołowej i odpowiedzialności za
wykonywane zadania, wskazanie potrzeby samokształcenia, przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozumienia znaczenia innowacyjności w realizacji projektów zawodowych i
dostrzegania pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej.
Z punktu widzenia pracodawców i rynku pracy za najważniejsze kierunkowe efekty kształcenia
uznać należy efekty wskazujące na nabycie umiejętności w zakresie:
 pozyskiwania danych z literatury, opracowania dokumentacji technicznej, przygotowania
prezentacji, prawidłowego doboru materiałów, kosztorysowania,
 projektowania instalacji, dokonywania oceny stanu technicznego instalacji, wykonywania
obliczeń oraz symulacji komputerowych, prowadzenia badań, gromadzenia i weryfikacji
danych,
 stosowania zasad BHP i dostrzegania pozatechnicznych aspektów działalności
inżynierskiej i potrzeby dalszego samokształcenia,
a w zakresie kompetencji społecznych ukierunkowane na:
 wykształcenie
nawyku podnoszenia swoich kwalifikacji, pracy zespołowej i
odpowiedzialności za wykonywane zadania,
 wskazanie potrzeby samokształcenia, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania
pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej.
Dla studiów drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) sformułowano 43 kierunkowe
efekty kształcenia, 15 w zakresie wiedzy, 19 w zakresie umiejętności i 9 w zakresie kompetencji
społecznych.
Kierunkowe oraz przedmiotowe efekty kształcenia zapewniają nabycie pogłębionej wiedzy,
umiejętności badawczych oraz kompetencji w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk
technicznych i dyscyplinie inżynieria środowiska.
Efekty w zakresie wiedzy ukierunkowane zostały na uporządkowanie i pogłębienie oraz
uszczegółowienie wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska:
hydrauliki, systemów chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji, odnawialnych źródeł energii,
eksploatacji systemów energii odnawialnej, struktur układów sterowania i regulacji systemów
grzewczych i wentylacyjnych, wodociągów kanalizacji i instalacji sanitarnych, specjalnych i
przemysłowych, rekultywacji gruntów procesów redukcji pyłowych i gazowych zanieczyszczeń
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powietrza, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, gospodarki wodno-ściekowej,
gospodarki odpadami, jak również niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich oraz
poszerzenia wiedzy niezbędnej do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
inżynierskiej.
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności wskazują na nabycie umiejętności wykorzystania
metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania
zadań inżynierskich oraz problemów badawczych z zakresu inżynierii środowiska, kształcenia
umiejętności dokonania krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceniania istniejących
rozwiązań technicznych, analizy ekonomicznej, proponowania nowych rozwiązań, konieczności
dostrzegania etycznych i pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz nabycie
umiejętności językowych w zakresie właściwych dla inżynierii środowiska.
Efekty kierunkowe w zakresie kompetencji społecznych koncentrują się na utrwalaniu nawyku
podnoszenia swoich kwalifikacji, pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonywane
zadania, samokształcenia, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, dostrzegania
pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej.
Z punktu widzenia pracodawców i rynku pracy za najważniejsze efekty kierunkowe uznać należy
te wskazujące na nabycie umiejętności i kompetencji społecznych:
 nabycie umiejętności językowych w zakresie właściwych dla inżynierii środowiska,
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, korzystanie z literatury, przygotowanie prezentacji
i opracowania naukowego, jak i dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim,
posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi,
 kształcenie umiejętności dokonania krytycznej analizy sposobu funkcjonowania
i oceniania istniejących rozwiązań technicznych, analizy ekonomicznej, proponowania
nowych rozwiązań,
 utrwalaniu
nawyku
podnoszenia
swoich
kwalifikacji,
pracy
zespołowej
i odpowiedzialności za wykonywane zadania,
 samokształcenie, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, dostrzeganie pozatechnicznych
aspektów działalności inżynierskiej.
Program kształcenia przewiduje praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych, dla których określone zostały efekty kształcenia spójne
z efektami kierunkowymi.
Efekty kształcenia dla kierunku jak i dla przedmiotów/modułów zajęć uwzględnionych w
programie studiów są jasno i zrozumiale sformułowane dzięki czemu jest możliwe opracowanie
kryteriów pozwalających na sprawdzenie stopnia ich osiągnięcia przez studentów. Wniosek taki
ZO wysunął na podstawie analizy wybranych losowo kart przedmiotów z przedmiotów:
Materiałoznawstwo, Oczyszczanie ścieków I, Gospodarka cieplna, Hydraulika II, Technologie
przetwarzania biomasy, Wodociągi 1, Ekonomika inwestycji, Urządzenia i instalacje grzewcze i
wentylacyjne, Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska, Principles of waste management,
Trenchless renewal techniques i Przebudowa systemów kanalizacyjnych, z których wynika, że
przyjęte przedmiotowe efekty kształcenia zostały prawidłowo odniesione do efektów
kierunkowych i zapewniają możliwość ich osiągnięcia.
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Analiza matrycy pokrycia efektów kierunkowych przez efekty przedmiotowe wskazuje na
prawidłowe rozłożenie efektów.
Nadmienić należy, że w 2013 roku za opracowane efekty kształcenia dla kierunku inżynieria
środowiska na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, WIŚGiE PŚk
otrzymał wyróżnienie w konkursie MNiSW na dofinansowanie podstawowych jednostek
organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz
Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
uznała, przygotowany przez Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, zestaw
efektów kształcenia za wzorcowy.
Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
Misja Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki jest zgodna z misją Uczelni,
a koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria środowiska wpisuje się zarówno w misję Uczelni,
jak i Wydziału.
Koncepcja kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska została opracowana
z uwzględnieniem standardów europejskich dla kształcenia w obszarze nauk technicznych
oraz w oparciu o konsultacje, w których uczestniczyli interesariusze zewnętrzni (organizacje i
przedsiębiorstwa otoczenia społeczno-gospodarczego) oraz przedstawiciele studentów.
Charakterystyka prowadzonych w Jednostce badań naukowych potwierdza zgodność
problematyki kierunków badań z zakresem dziedziny nauk technicznych oraz dyscypliny
inżynieria środowiska, do której odnoszą się efekty kształcenia dla ocenianego kierunku. Badania
naukowe realizowane przez pracowników Wydziału są silnie powiązane z kierunkiem inżynieria
środowiska i wpływają na koncepcję kształcenia i jej rozwój. Efekty kształcenia oraz programy
studiów są formułowane i doskonalone w nawiązaniu do badań naukowych prowadzonych w
Jednostce, a oferta kształcenia jest oparta na aktualnych trendach i zapotrzebowaniu rynku pracy.
Efekty te zostały sformułowane w sposób zrozumiały, co dało podstawę do stworzenia
przejrzystego systemu ich weryfikacji.
Efekty kształcenia na studiach I i II stopnia zostały sformułowane zgodnie z Krajowymi Ramami
Kwalifikacji i uwzględniają pełny zakres efektów prowadzących do uzyskania kompetencji
inżynierskich.
Koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria środowiska uwzględnia przygotowanie studenta
do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu planowania, projektowania oraz
eksploatowania obiektów inżynierskich, systemów, sieci i instalacji, co oznacza, że na profilu
ogólnoakademickim koncepcja zakłada przygotowanie studenta nie tylko do prowadzenia badań
naukowych, ale także do podejmowania zadań zawodowych.
Mocną stroną koncepcji kształcenia jest nacisk na równoległe z umiejętnościami badawczymi,
kształcenie studentów profilu ogólnoakademickiego w zakresie umiejętności potrzebnych na
rynku pracy oraz kompetencji społecznych.
Dobre praktyki
-----------------Zalecenia
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Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia
2.1.Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia
2.2.Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia
2.3.Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie efektów
kształcenia oraz potwierdzanie efektów uczenia się
Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 2
2.1.
Treści i metody kształcenia realizowane na kierunku inżynieria środowiska zostały opracowane
z uwzględnieniem celów określonych w obszarze kształcenia Misji i strategii rozwoju Wydziału
do roku 2025. Program i plany studiów dla kierunku inżynieria środowiska zostały zatwierdzone
uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 160/12 z dnia 13 czerwca 2012
roku. Program ulegał modyfikacji, co wynikało ze zmian przepisów zewnętrznych i
wewnętrznych tj. przekształcenia ówczesnego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
w Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (plan i program studiów został
przyjęty Uchwałą nr 29/13 Rady Wydziału WIŚGiE z dnia 17 kwietnia 2013 r.), zmianą
wytycznych dla Rad Wydziałów (Uchwała nr 22/16 Senatu PŚk z dnia 30 listopada 2016 r. w
sprawie zmiany Uchwał Senatu nr 221/15 w sprawie wytycznych Senatu PŚk dla Rad Wydziałów
dotyczących planów studiów i programów kształcenia) oraz m.in. aktualizacji treści
programowych przez prowadzących zajęcia, wskazań interesariuszy zewnętrznych oraz prac
Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Na podstawie okazanych ZO dokumentów oraz
protokołów z posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego nie można jednak wskazać konkretnych uwag
przedstawicieli przedsiębiorstw dotyczących programu kształcenia na ocenianym kierunku.
Obecnie obowiązujący plan i program studiów został zatwierdzony Uchwałą Nr 65/16 Rady
WIŚGiE z dnia 7 grudnia 2016 r. dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku
inżynieria środowiska oraz Uchwałą Rady Nr 27/17 Rady WIŚGiE z dnia 18 września 2017 r.
dla I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych oraz studiów drugiego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wszystkie wprowadzane zmiany dotyczyły tylko zmian w siatce studiów oraz w kartach
przedmiotów bez zmiany efektów kształcenia.
Podstawą do opracowania planu i programu studiów były kierunkowe efekty kształcenia.
Przedmioty ujęte w planie studiów pierwszego i drugiego stopnia obejmują wszystkie obszary
zagadnień charakterystycznych dla dyscypliny inżynieria środowiska.
Na studiach pierwszego stopnia student uzyskuje podstawową wiedzę, która daje przygotowanie
do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii ujmowania i dystrybucji
wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania
odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ponadto treści programowe studiów
pierwszego stopnia pozwalają na przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności do formułowania
i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu inżynierii środowiska z wykorzystaniem metod
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analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych oraz dokonywanie oceny pozatechnicznych
i ekonomicznych skutków podejmowanych działań inżynierskich.
Nauczanie przedmiotów kierunkowych jest poprzedzone na pierwszym roku studiów grupą
przedmiotów podstawowych, stanowiących niezbędną podstawę do efektywnej nauki
przedmiotów kierunkowych. Zapewniają one ponadto wiedzę i umiejętności w odniesieniu do
ogólnych kompetencji inżynierskich z zakresu podstaw informatyki, rysunku technicznego i
geometrii wykreślnej, mechaniki i wytrzymałości materiałów, a także podstaw stosowania prawa
autorskiego i ochrony własności intelektualnej. Wiedzę oraz umiejętności bezpośrednio
związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich w odniesieniu do tematyki badań naukowych
realizowanych w jednostkach Wydziału, studenci osiągają poprzez realizację przedmiotów
obowiązkowych jak i w obieralnych przedmiotach specjalnościowych przedmiotów
kierunkowych i specjalistycznych i realizację prac dyplomowych.
Na studiach drugiego stopnia student uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu projektowania i
wykonawstwa w obszarze inżynierii komunalnej, zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania
ścieków i odpadów, wodociągów i kanalizacji, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji,
technologii bezwykopowej budowy i odnowy sieci, oraz instalacji i systemów ochrony
środowiska ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Student uzyskuje
poszerzoną wiedzę w zakresie doboru i stosowania nowoczesnych technologii oraz technik
komputerowych w praktyce inżynierskiej. Treści programowe pozwalają m.in. na nabycie
umiejętności rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i
technologicznych z zakresu inżynierii środowiska oraz wykonywania i koordynowania prac
badawczych i organizowania i kierowania pracą zespołów.
Oprócz tego treści programowe mają za zadanie wyrobienie u studenta postaw zrozumienia
społecznych i ekonomicznych uwarunkowań wykonywania zawodu inżyniera oraz postawy
kreatywnej działalności.
Zgodnie z § 8 Regulaminu studiów, przyjętego Uchwałą Nr 180/15 Senatu PŚk z dn. 25 marca
2015 r., na wszystkich kierunkach, formach studiów i poziomach kształcenia realizowanych
w Politechnice Świętokrzyskiej obowiązuje system ECTS. Przyjęto, że 1 punkt ECTS
odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 godzin pracy
obejmujących zajęcia zorganizowane zgodnie z planem studiów (godziny kontaktowe) oraz
indywidualną pracę określoną w programie kształcenia. Przyjęty system ECTS umożliwia
studentom odbycie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.
Obowiązujący plan i program studiów na kierunku inżynieria środowiska obejmuje:
1. studia pierwszego stopnia: stacjonarne (7 semestrów) i studia niestacjonarne (8 semestrów),
co odpowiada 210 punktom ECTS. Od 5 semestru następuje podział na specjalności:
 Sieci i instalacje sanitarne (SiIS),
 Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów (ZWUŚiO).
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wynosi
2492 godzin kontaktowych, z czego 1217 godzin stanowią wykłady (48,84%). Na studiach
niestacjonarnych pierwszego stopnia łączna liczba godzin wynosi 1566, z czego 741 godzin to
wykłady (47,32% godz.).
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2. studia drugiego stopnia: stacjonarne (3 semestry) i niestacjonarne (4 semestry), którym
przypisano 90 ECTS. Studia prowadzone są na dwóch specjalnościach z podziałem na
ścieżki dyplomowania (studia stacjonarne i niestacjonarne):
 Ogrzewnictwo i wentylacja (OiW)
ścieżki dyplomowania:
 ogrzewnictwo i wentylacja
 instalacje odnawialnych źródeł energii
 Sieci i instalacje sanitarne (SiIS)
ścieżki dyplomowania:
 sieci i instalacje sanitarne
 woda, ścieki i odpady.
Na specjalności Ogrzewnictwo i wentylacja na studiach stacjonarnych ogólna liczba godzin
kontaktowych wynosi 1035 godz., z czego wykłady stanowią 495 godz. (47,82%), a na studiach
niestacjonarnych 688 godz., w tym 310 godz. stanowią wykłady (45,05%).
Na specjalności Sieci i instalacje sanitarne na studiach stacjonarnych liczba godzin wynosi 1035,
w tym wykłady - 495 godz. (47,82%). Na studiach niestacjonarnych liczba godzin na tej
specjalności wynosi 713 godz., w tym 310 godz. (43,47%) to wykłady.
Czas trwania kształcenia na studiach stacjonarnych (7 semestrów na studiach pierwszego stopnia
i 3 semestry na studiach drugiego stopnia) oraz na studiach niestacjonarnych (8 semestrów na
studiach pierwszego stopnia i 4 semestry na studiach drugiego stopnia) oraz ogólna liczba
przypisanych punktów ECTS (210 na studiach pierwszego stopnia i 90 na studiach drugiego
stopnia) jest ogólnie przyjętym standardem, określonym przez Ustawę Prawo o Szkolnictwie
Wyższym, umożliwiającym realizację założonych treści programowych i osiąganie efektów
kształcenia określanych dla kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk
technicznych. Liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich jest
prawidłowa.
Grupie zajęć z zakresu nauk podstawowych na studiach pierwszego stopnia przyporządkowano
79 punktów ECTS (studia stacjonarne) i 88 ECTS (studia niestacjonarne); przedmiotom
kierunkowym i specjalnościowym 118 ECTS (studia stacjonarne) i 106 ECTS (studia
niestacjonarne), grupie zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych przypisano 5 ECTS
(studia stacjonarne) i 6 ECTS (studia niestacjonarne), zajęciom z języka obcego - 8 ECTS (studia
stacjonarne) i 10 ECTS (studia niestacjonarne).Przedmioty w siatce studiów niestacjonarnych I
stopnia nie są tożsame z przedmiotami występującymi w siatce studiów stacjonarnych.
Przyporządkowano im też inne wartości ECTS.W głównej mierze różnice dotyczą przedmiotów
specjalnościowych, gdzie różnice występują w przedmiotach obieralnych lub na studiach
stacjonarnych sa przedmiotami obowiązkowymi, a na niestacjonarnych do wyboru. Jednakże
analiza kart przedmiotów na studiach niestacjonarnych wykazała, że wszystkie zakładane efekty
kształcenia są przez studentów osiągane.
W grupie zajęć do wyboru znajdują się przedmioty kierunkowe i specjalnościowe, w tym
prowadzone w języku angielskim (studia stacjonarne), przedmioty z grupy humanistycznoekonomiczno-społecznej, seminarium dyplomowe, praca dyplomowa oraz praktyka zawodowa.
Liczba punktów ECTS przyporządkowanych szeroko rozumianym przedmiotom obieralnym
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wynosi 64 ECTS (studia stacjonarne) i 67 ECTS (studia niestacjonarne), co stanowi ponad 30%
ogólnej liczny ECTS przypisanych programowi kształcenia.
Liczba punktów przyporządkowana modułom zajęć związanych z prowadzonymi badaniami
naukowymi i służącym zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności
badawczych wynosi na studiach pierwszego stopnia dla studiów stacjonarnych, dla obu
specjalności, 123 ECTS, natomiast dla studiów niestacjonarnych na specjalności ZWUŚiO 111
ECTS, a na specjalności SiIS 115 i jest właściwa dla kierunku o profilu ogólnoakademickim.
Na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych poszczególnym grupom
przedmiotów przypisano następujące wartości ECTS: przedmioty podstawowe – 7 punktów
ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; grupa zajęć z obszaru nauk
humanistycznych i społecznych – 5 punktów ECTS i język obcy (studia stacjonarne 1 ECTS,
studia niestacjonarne 2 ECTS), grupa zajęć z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych na
studiach stacjonarnych – 76 ECTS, a na studiach niestacjonarnych 76 ECTS na specjalności SiIS
i 73 ECTS na specjalności OiW.
Przedmiotom obieralnym na studiach drugiego stopnia, specjalność SiIS, przypisano 40 ECTS
(studia stacjonarne) i 42 ECTS (studia niestacjonarne); na specjalności OiW - 37 ECTS na
studiach stacjonarnych i 42 ECTS na niestacjonarnych, co stanowi ponad 30% ECTS
przypisanych programowi kształcenia.
Do wyboru są też przedmioty z grupy humanistyczno-społecznej, przedmioty w ramach ścieżek
dyplomowania, w tym przedmioty w języku angielskim, seminarium dyplomowe i praca
dyplomowa.
Przedmiotom kierunkowym i specjalizacyjnym związanym z prowadzonymi badaniami
naukowymi na studiach stacjonarnych przypisano 64 ECTS na specjalności OiW i 67 ECTS na
specjalności SiIS, natomiast na studiach niestacjonarnych 63 ECTS na specjaliści OiW i 66 ECTS
na specjalności SiIS co spełnia wymagania w tym zakresie.
W programach studiów na I stopniu kształcenia na specjalnościach Sieci i instalacje sanitarne
(SiIS) oraz Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów (ZWUŚiO) jest zbyt małe
zróżnicowanie przedmiotów pomiędzy specjalnościami. Przedmioty specjalnościowe stanowią
120 h na studiach stacjonarnych i 150 h na studiach niestacjonarnych. Należy zatem rozważyć
zwiększenie liczby przedmiotów specjalnościowych, co umożliwiłoby studentom uzyskanie
bardziej szczegółowej wiedzy związanej ze studiowaną specjalnością.
W sposób prawidłowy oszacowano nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów kształcenia
dla poszczególnych modułów zajęć, mierzony liczbą punktów ECTS, a także ich sekwencję w
planie studiów. Nauczanie przedmiotów kierunkowych jest poprzedzone na pierwszym roku
studiów grupą przedmiotów podstawowych, stanowiących niezbędną podstawę do efektywnej
nauki przedmiotów kierunkowych. Zdaniem ZO proporcje poszczególnych form zajęć w
programach studiów pierwszego i drugiego stopnia są właściwe dla kierunku o profilu
ogólnoakademickim.
Porównawcza analiza treści programowych przedmiotów oraz tematyki realizowanych
w Jednostce prowadzącej oceniany kierunek badań naukowych wskazuje na ścisłe powiązanie
przekazywanych studentom treści programowych z pracami badawczymi związanymi z
rozwojem naukowym kadry dydaktycznej. Treści programowe, z uwagi na zakres tematyczny,
są aktualne, zróżnicowane, kompleksowe i odpowiadają potrzebom dydaktycznym kierunku o
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profilu ogólnoakademickim. Pozwalają zatem studentom na osiągnięcie przez nich wszystkich
efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku. Zajęcia na kierunku inżynieria
środowiska odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, projektów oraz laboratoriów. Wydział
przywiązuje dużą uwagę do stosowania takich metod kształcenia, które aktywizują studentów do
samodzielnej pracy np. duża ilość przedmiotów o charakterze projektowym.
Udział studentów w pracach naukowo-badawczych realizowanych w Jednostce odzwierciedlony
jest przede wszystkim w realizowanych pracach dyplomowych, zarówno inżynierskich, jak i
magisterskich.
Zdaniem ZO w ramach planu studiów poprawnie określono moduły zająć i prawidłowo
określono ich wymiar godzinowy.
Według opinii przekazanej przez studentów obecnych na spotkaniu z ZO, ilość zajęć
praktycznych i laboratoryjnych jest wystarczająca do zdobycia umiejętności przydatnych w
przyszłej pracy zawodowej, w tym badawczej. Studenci podkreślali przydatność zajęć
prowadzonych w formie projektów, które uczą ich współdziałania w zespole (nabywanie
kompetencji społecznych) a także praktycznego wykorzystywania np. norm czy
oprogramowania.
Proces kształcenia na kierunku inżynierii środowiska uwzględnia praktyki zawodowe, prace
dyplomowe oraz zajęcia skierowane do aktywnych studentów (nie będące w formalnej
procedurze kształcenia) realizowane w ramach działalności kół naukowych. Na kierunku
inżynieria środowiska działają aktywnie cztery koła naukowe tj. „Krecik”, „Ekolog”,
„EcoClimatica” oraz „RePower”, w ramach których studenci biorą udział w wyjazdach
studyjnych, prezentują referaty na konferencjach naukowych i publikują artykuły naukowe.
Na Politechnice Świętokrzyskiej obowiązują następujące zasady w odniesieniu do liczebności
grup studenckich określone Uchwałą nr 56/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17
maja 2017 r.: grupy ćwiczeniowe liczą 25-36 osób; grupy laboratoryjne i projektowe 12-20 osób;
seminaria 12-25 osób; lektoraty 15-25 osób.
Zdaniem ZO PKA przyjęta liczebność grup jest poprawna, ale w przypadku zajęć
laboratoryjnych i projektowych wskazane byłoby ustalenie liczebności grup zajęciowych na
poziomie niższym niż dopuszczalny górny pułap 20 osób (dobrą praktyką na kierunkach z
obszaru nauk technicznych jest, by grupy laboratoryjne i projektowe nie przekraczały 15 osób).
Na wizytowanych zajęciach laboratoryjnych liczebność grup studenckich nie przekraczała 15
osób.
W programie studiów pierwszego stopnia kierunku inżynierii środowiska (studia I stopnia,
stacjonarne i niestacjonarne) uwzględniona jest 4-tygodniowa praktyka zawodowa, która stanowi
istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy. Przypisano jej 4 pkt.
ECTS, a jej zaliczenie jest obowiązkowe. Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk
sprawuje Wydziałowy kierownik ds. praktyk studenckich na kierunku inżynieria środowiska.
Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwach branżowych (wod.-kan., oczyszczalniach
ścieków, zakładach utylizacji odpadów, gospodarki cieplnej), w firmach budowlanych, biurach
projektów, placówkach badawczych lub w jednostkach samorządowych.
Zakład pracy wskazany przez studenta jest zatwierdzany przez Wydziałowego kierownika ds.
praktyk (Wydziałowy kierownik ds. praktyk studenckich został powołany Uchwałą nr 54/16
Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki z dnia 22.09.2016 r., na okres
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01.10.2016 – 30.09.2020 roku). Rozliczenie praktyki następuje w semestrze 7. na studiach
stacjonarnych i w 8. na studiach niestacjonarnych.
Warunki organizacji, przebiegu i rozliczania praktyki zawodowej zawarte są w Regulaminie
Studiów i Regulaminie Praktyk Studenckich w Politechnice Świętokrzyskiej. Zakres
merytoryczny praktyki zawodowej dla kierunku inżynieria środowiska określony jest w karcie
przedmiotu oraz w Programie praktyki. Dokumenty związane z realizacją praktyk to:
 Regulamin Studiów – Zarządzanie nr 36/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia
16 maja 2017 r.,
 Karta modułu/ karta przedmiotu – załącznik nr 7 do zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia
21 lutego 2012 r.,
 Karta modułu oddzielnie dla studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych,
 Program praktyki zawodowej,
 Regulamin praktyki zawodowej – załącznik nr 4,
 Procedura 4 – Praktyka zawodowa,
 Procedura 7 – Procedura weryfikacji efektów kształcenia w trakcie realizacji praktyk.
Dokumentacja przebiegu praktyki zawodowej obejmuje:
 umowę o organizację praktyki studentów szkół wyższych zawartą pomiędzy Politechniką
Świętokrzyską w Kielcach reprezentowaną przez Dziekana Wydziału, a „zakładem pracy”,
w którym odbywać się będzie praktyka,
 sprawozdanie z praktyki studenckiej, które należy dostarczyć Wydziałowemu
kierownikowi ds. praktyk niezwłocznie po zakończeniu praktyki,
 podania o zaliczenie praktyki studenckiej,
 indeks studenta.
Wszystkie dokumenty i formularze są dostępne dla studentów na stronie internetowej Wydziału.
Wydział ma podpisane porozumienia o współpracy obejmujące pomoc w organizacji praktyk
zawodowych studentów z 24 firmami i jednostkami branżowymi. Wykaz porozumień okazanych
ZO wskazuje na zgodność profili działalności przedsiębiorstw z kierunkiem inżynieria
środowiska. Na stronach internetowych Wydziału oraz w miejscach dostępnych publicznie
umieszczane są oferty praktyk i ponadprogramowych staży oferowanych przez przedsiębiorstwa,
z których, w wyniku otwartej rekrutacji, mogą korzystać studenci (np. ogłoszenie o rekrutacji na
praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwo Skanska zamieszczone było na tablicach ogłoszeń
w czasie wizytacji).
Wydziałowy kierownik ds. praktyk sporządza corocznie sprawozdanie ze zrealizowanych
praktyk, w którym określa liczbę studentów, którzy odbyli praktyki, liczbę i profile zakładów i
instytucji realizujących praktyki, czas realizacji praktyk oraz ogólne uwagi o praktykach.
ZO zapoznał się ze sprawozdaniem kierownika ds. praktyk studenckich za rok 2016/2017 dla
studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych sporządzonym na dzień 08.11.2017 roku.
W grupie studentów studiów niestacjonarnych 15% zaliczeń praktyk dokonano na podstawie
zaświadczenia o zatrudnieniu (umowa o pracę) w firmach i przedsiębiorstwach związanych z
dyscypliną inżynieria środowiska.
Na podstawie rozmowy z Wydziałowym kierownikiem ds. praktyk studenckich należy
stwierdzić, że zaliczenie praktyki i weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia odbywa się
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deklaratywnie „na podstawie rozmów ze studentami i sprawdzeniu sprawozdań można
stwierdzić, czy założone efekty kształcenia w zakresie praktyk zawodowych zostały w pełni
osiągnięte”.
W ramach analizy dokumentów praktyk okazanych ZO stwierdzono, że dokumenty studenta
odbywającego praktyki zgromadzone są w teczce zawierającej:
 zał. nr 1 do zarządzenia nr 42/14 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 czerwca
2014 r. – Umowę o organizację praktyki,
 zał. nr 2 – Oświadczenie,
 zał. nr 4 – Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej,
 zał. nr 3 – Sprawozdanie z praktyki studenckiej.
W losowo wybranych dokumentach (teczkach praktyk) stwierdzono:
1. Praktyka zawodowa (nr albumu 081297), studia stacjonarne I stopnia, termin 01.08.201731.08.2017. Teczka opatrzona parafką opiekuna z datą 15.01.2017 r. W teczce – umowa o
organizację praktyki z dnia 28.02.2017 r. podpisana przez dziekana oraz pełnomocnika
Wodociągów Kieleckich, sprawozdanie z praktyki studenckiej podpisane przez studenta
oraz zakładowego opiekuna praktyk. Brak podpisu opiekuna praktyk z uczelni oraz
wydziałowego kierownika praktyki;
2. Praktyka zawodowa (nr albumu 81291), praktyka w Miejskim Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju; termin 17.07.2017 – 11.08.2017.
Parafka z 15.01.2018 r. W teczce – umowa podpisana przez dziekana i prezesa zarządu
wodociągów, sprawozdanie z praktyki studenckiej – podpisane przez studenta oraz
kierownika ds. pracowniczych – zakładowego opiekuna praktyki; brak podpisów j.w;
3. Praktyka zawodowa (nr albumu 81319) – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.
z o.o. Starachowice termin 03.07.2017 – 28.07.2017, parafka 22.01.2018. W teczce –
umowa o realizację praktyki, sprawozdanie z praktyki – brak podpisów j.w., zaświadczenie
o odbyciu praktyki studenckiej wystawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Starachowicach z oceną ogólną podpisaną przez opiekuna praktyki (p.o.
kierownika Wydziału Technicznego i Przygotowania Produkcji) oraz prezesa zarządu.
4. Praktyka zawodowa – studia niestacjonarne I go stopnia rok akademicki 2016/2017;
praktyka w Przedsiębiorstwie Geologicznym sp. z o.o. w Kielcach. Termin 27.04.2017 –
26.05.2017. W teczce – umowa o realizację praktyki, oświadczenie, sprawozdanie z
praktyki studenckiej – brak podpisów, podanie o zaliczenie praktyki studenckiej – brak
podpisów.
5. Praktyka zawodowa – studia niestacjonarne, termin praktyki 01.06.2017 – 30.06.2017. W
teczce – podanie o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie umowy o pracę z Urzędem
Gminy w Łubnicach (stacja wodociągowa w Łubnicach – etat konserwator), zaświadczenie
(zał. A do podania o zaliczenie – bez podpisów).
Rozwiązania w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia, w tym kształcenia studentów
niepełnosprawnych, określa Regulamin studiów, w którym określono zasady Indywidualnego
Toku Studiów oraz Indywidualnej Organizacji Studiów. Studenci niepełnosprawni mogą
skorzystać z wielu udogodnień w trakcie studiowania, m.in. zmiany formy egzaminów, zaliczeń,
kolokwiów oraz czasu ich trwania, dostosowanych do możliwości studenta, dodatkowych
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konsultacji i korzystania z odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających studentom
niepełnosprawnym korzystania z infrastruktury Jednostki.
Indywidualizacja procesu kształcenia studentów na ocenianym kierunku jest realizowana
również poprzez wybór specjalności, przedmiotów obieralnych, jak również możliwość udziału
w programie ERASMUS+, czy też udział w pracach kół naukowych.
Na kierunku inżynieria środowiska realizowane są zajęcia z języka angielskiego. Celem
nauczania jest poszerzenie posiadanej przez studenta znajomości języka obcego ogólnego o
umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym charakterystycznym dla danej
dziedziny, zgodnej z kierunkiem studiów, przygotowanie do korzystania z obcojęzycznych
źródeł w zakresie studiowanego kierunku oraz do posługiwania się językiem obcym w
środowisku zawodowym. Treści programowe zajęć językowych są związane z kierunkiem
inżynieria środowiska, a przypisane im przedmiotowe efekty kształcenia są spójne z efektami
kształcenia zakładanymi dla tego kierunku.
Dodatkowo program studiów pierwszego stopnia (studia stacjonarne) oraz studiów drugiego
stopnia obejmuje również przedmioty kierunkowe prowadzone w języku angielskim. Wydział
ma też w ofercie kształcenia inżynierię środowiska w języku angielskim na studiach
stacjonarnych I stopnia.
Organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych realizowana jest w oparciu o
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego na dany rok. Zajęcia na studiach
stacjonarnych trwają 15 tygodni w każdym semestrze, od poniedziałku do piątku zgodnie z
kalendarzem roku akademickiego. Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w ramach
10 zjazdów trwających od godz. 16.00 w piątek do godz. 20.00 w niedzielę.
Zdaniem ZO struktura, dobór form zajęć i proporcje godzin dla różnych grup przedmiotów oraz
form zajęć umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.
Studenci wizytowanego kierunku (studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów
stacjonarnych) podczas spotkania z ZO PKA wyrazili opinię, iż metody kształcenia sprzyjają ich
aktywizacji. Studenci pozytywnie wypowiadali się o nauczycielach akademickich, ich
kompetencjach dydaktycznych oraz możliwościach dodatkowego kontaktu w ramach
konsultacji. Studenci przedstawili opinię, że czas trwania zajęć jest dostosowany do ich formy.
Podczas spotkania z ZO PKA studenci poinformowali, że na pierwszych zajęciach nauczyciel
akademicki przedstawia podstawowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobie prowadzenia
zajęć, formy jego zaliczenia oraz informuje o zakładanych do osiągnięcia efektach kształcenia.
Zdaniem ZO wsparcie udzielane studentom przez nauczycieli akademickich oraz innych osób
prowadzących zajęcia w procesie uczenia się jest duże. Pozwala na rozwijanie u nich poczucia
samodzielności i autonomiczności. Metodą aktywizującą o podstawowym znaczeniu dla
wizytowanego kierunku są zajęcia projektowe, które realizuje się pod okiem nauczycieli
akademickich. W ramach pracy projektowej od studentów wymaga się samodzielności, a także
umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych.
Szczególnym uznaniem studentów cieszy się tzw. obrona projektu.
Dla studentów wizytowanego kierunku istotnym jest, aby metody kształcenia sprzyjały
uzyskiwaniu zakładanych efektów kształcenia, czego konsekwencją jest również przystosowanie
do warunków panujących na rynku pracy. Z perspektywy studentów metody kształcenia
uwzględniają postęp technologiczny. Na spotkaniu z ZO studenci wyrazili pozytywną opinię
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odnośnie planu i harmonogramu zajęć, który po zgłoszonych wcześniej uwagach dotyczących
eliminacji okienek pomiędzy zajęciami (str. 36 niniejszego raportu), w roku akademickim
2017/2018 został przygotowany zgodnie z ich oczekiwaniami. Analiza rozkładu zajęć
przeprowadzona przez ZO potwierdza prawidłowy układ harmonogramu zajęć.
2.2.
Procedurę weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów na poziomie
przedmiotów w okresie realizacji studiów na ocenianym kierunku formułuje przyjęta Procedura
P6 Księgi Procedur i Instrukcji Wydziałowych, Wydziałowej Księgi Zapewnienia Jakości
Kształcenia (Uchwała Nr 50/13 z dnia 10.07.2013r., Uchwała Nr 27/17 z dnia 18.09.2017r.).
Sposób oceniania został szczegółowo określony w kartach przedmiotów, do których studenci
mają zapewniony dostęp, a metody weryfikacji są ustalane przez nauczyciela akademickiego
odpowiedzialnego za przedmiot. W części metody sprawdzania efektów kształcenia zostały
określone elementy wchodzące w skład zaliczenia. Dobór formy egzaminów oraz metody
weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia zależy od formy zajęć dydaktycznych.
Stosowanymi metodami sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są m.in.: egzaminy
pisemne, odpowiedzi ustne na zajęciach, kolokwia, krótkie kartkówki sprawdzające wiedzę,
sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielnie wykonane prace domowe (referat,
opracowanie zagadnienia, projekt lub rozwiązywane zadania, prezentacje multimedialne),
projekty, dyskusja. Jeden moduł może zawierać różne metody oceny, dostosowane do
zakładanych efektów kształcenia.
Dla prowadzących zajęcia kluczowym źródłem informacji o postępie dydaktycznym studentów
w trakcie semestru są oceny cząstkowe i zaliczenia tj. kartkówki, kolokwia, oceny etapów
projektów przeprowadzane w ramach poszczególnych zajęć.
Nauczyciele reagują na wszystkie próby nieuczciwości i niesamodzielności podczas weryfikacji
stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, o czym studenci są szczegółowo
powiadamiani przy okazji omawiania kryteriów zaliczenia przedmiotu i przed
egzaminami/zaliczeniami. Jeżeli student nie zgadza się z oceną wystawioną przez nauczyciela,
zgodnie z Regulaminem studiów, Dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu
(zaliczenia) komisyjnego na pisemny, uzasadniony wniosek studenta lub organu samorządu
studenckiego o braku obiektywnej oceny wiedzy i umiejętności studenta lub nieprawidłowości
w przeprowadzeniu egzaminu (zaliczenia). Wniosek winien być złożony nie później niż siedem
dni od ogłoszenia wyniku. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu lub zaliczenia
komisyjnego podejmuje Dziekan, który powołuje komisję, której skład może być uzupełniony o
obserwatora wskazanego przez studenta, bez prawa udziału w głosowaniu.
W opinii ZO PKA stosowane na wizytowanym kierunku metody sprawdzania i oceniania
efektów kształcenia są adekwatne do zakładanych efektów kształcenia, wspomagają studentów
w procesie uczenia się i umożliwiają skuteczne sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia każdego
z zakładanych efektów kształcenia, w tym w szczególności w zakresie pogłębionej wiedzy,
umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych w aktywności
zawodowej, na każdym etapie procesu kształcenia. System oceniania jest zrozumiały i
porównywalny dla wszystkich studentów.
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Studenci mają możliwość udziału w badaniach naukowych poprzez realizację pracy dyplomowej
oraz działalność w Kołach Naukowych. W wyniku realizowanych przez studentów prac
dyplomowych, w ostatnich 5 latach, powstały 22 wspólne publikacje naukowe. Wykonane prace
dyplomowe są wyróżniane i nagradzane przez różne gremia m.in. przez Kielecki Park NaukowoTechnologiczny i firmę Barlinek. W ostatniej edycji konkursu organizowanego przez Kielecki
Park Naukowo-Technologiczny nagrodę otrzymało 2 studentów kierunku inżynieria środowiska.
Prace badawcze realizowane przez studentów ocenianego kierunku są zgodne z koncepcją
kształcenia i zakładanymi efektami kształcenia.
Na spotkaniu z ZO studenci stwierdzili, że są informowani o kryteriach oceny oraz o metodach
prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich na pierwszych zajęciach, a informacje te
mogą również znaleźć w sylabusach zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału. Ponadto
studenci po uzyskaniu oceny z kolokwium, projektu lub egzaminu mogą otrzymywać informację
zwrotną od nauczycieli akademickich podczas konsultacji. W opinii studentów obecnych na
spotkaniu z ZO system sprawdzania oraz oceniania efektów kształcenia jest przejrzysty.
Założenia zawarte w kartach przedmiotów są konsekwentnie realizowane przez nauczycieli
akademickich, a wiedza oraz umiejętności studentów są na bieżąco weryfikowane.
Analiza wyników oceny 12 wybranych prac etapowych studentów pokazuje, iż stosowane
metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są adekwatne do zakładanych efektów
kształcenia i umożliwiają skuteczne sprawdzenie oraz ocenę stopnia osiągnięcia każdego z
zakładanych efektów kształcenia. Zdaniem ZO nauczyciele akademiccy dobierani są w sposób
prawidłowy do przedmiotu i zakresu oceny.
O wynikach prac etapowych studenci są informowani w trakcie zajęć oraz poprzez platformę
USOS. System oceny osiągnięć studentów zawiera konkretnie i jasno określone wymagania i
obiektywnie formułowane oceny, co potwierdzili studenci na spotkaniu z ZO. Harmonogram
sesji egzaminacyjnej jest dostostosowany do potrzeb studentów stacjonarnych i
niestacjonarnych, co potwierdziły osoby obecne na spotkaniu z ZO.
Zaliczenie praktyk następuje po spełnieniu następujących warunków:
 po wywiązaniu się z zadań określonych w programie praktyki oraz przedłożenie przez
studenta sprawozdania z przebiegu praktyki potwierdzonego przez pracodawcę,
 po akceptacji przez Wydziałowego kierownika ds. praktyk sprawozdania z przebiegu
praktyki, poświadczonego uprzednio czytelną pieczęcią z podpisem Zakładowego
Opiekuna praktyki,
 zaliczenie praktyki w indeksie (zapis „zal.”) oraz w systemie USOS dokonywane przez
Wydziałowego kierownika ds. praktyk dla kierunku inżynieria środowiska w terminie 2
tygodni od złożenia przez studenta wymaganych dokumentów.
Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem
semestru, w czasie którego praktyka powinna być zaliczona.
Zgodnie z § 6 pkt 9 Regulaminu Praktyk „w poczet praktyki lub jej części, można zaliczyć
wykonaną lub wykonywaną przez studenta pracę zawodową (zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilno − prawnej lub innej formy) jeśli jest zgodna z kierunkiem studiów oraz
spełnia wymogi programu praktyki; udział studenta w pracach badawczych lub w pracach obozu
naukowego, w kraju i za granicą, jeśli te prace mają profil zgodny z programem praktyki; inne
formy aktywności zawodowej, spełniające wymogi programu praktyki, jak: staże zawodowe,
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prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z programem praktyki na kierunku
inżynieria środowiska.
Procedura weryfikacji efektów kształcenia w trakcie realizacji praktyk (Procedura 7 Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej z dnia 18.09.2017 r.) opisuje
system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów w trakcie realizacji
praktyk na studiach pierwszego stopnia. Zgodnie z procedurą Wydziałowy kierownik ds. praktyk
dla danego kierunku dokonuje weryfikacji założonych efektów kształcenia dotyczących praktyki
zawodowej w oparciu o przedstawioną dokumentację, dokonuje wpisu do indeksu i systemu
USOS. W przypadku warunków zwolnienia z odbywania praktyk zgodnie z Rozporządzeniem
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie ze schematem 7.1 procedury, Wydziałowy
kierownik ds. praktyk dla danego kierunku weryfikuje zgodność wykonywanej pracy z
kierunkiem kształcenia.
Zasady dyplomowania dotyczące wytycznych, wymagań związanych z wyborem tematu pracy i
opiekuna, ustaleniem terminu obrony pracy dyplomowej oraz procedurą i przebiegiem egzaminu
dyplomowego określone są w § 19 i 20 Regulaminu studiów. Ponadto proces dyplomowania jest
szczegółowo przedstawiany podczas seminarium dyplomowego.
Szczegółowe warunki dotyczące tematów i realizacji prac dyplomowych inżynierskich
i magisterskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego określone są Uchwałą Rady WIŚGiE nr
14/17 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów WIŚGiE obowiązującą od roku
akademickiego 2017/2018.
Końcowe efekty kształcenia weryfikowane są w procesie dyplomowania według Procedury P8:
Procedura weryfikacji efektów kształcenia w procesie dyplomowania na studiach pierwszego
stopnia i Procedury P9: Procedura weryfikacji efektów kształcenia w procesie dyplomowania na
studiach drugiego stopnia, Księgi Procedur i Instrukcji Wydziałowych, Wydziałowej Księgi
Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Jednostka ma przygotowaną procedurę zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych.
Propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich są zgłaszane przez osoby
uprawnione do prowadzenia prac dyplomowych do kierowników katedr. Promotorem pracy
dyplomowej inżynierskiej i magisterskiej może być nauczyciel akademicki posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora (Uchwała Rady Wydziału 28/17 z dnia 18.09.2017 r.).
Studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy w ramach specjalności; studenci mają
również możliwość składania własnych propozycji tematów prac. Według Regulaminu Studiów
temat pracy dyplomowej powinien być ustalony na rok przed przewidywanym terminem ich
ukończenia.
Zgodnie z Uchwałą Rady WIŚGiE nr 14/17 z dnia 10.05.2017 r. praca dyplomowa inżynierska
powinna potwierdzać praktyczne umiejętności dyplomanta, w zakresie specjalności
dyplomowania z zakresu: wykonania projektu urządzenia technologicznego, elementu instalacji
sanitarnej, procesu technologicznego, oddziaływania na środowisko instalacji lub inwestycji oraz
opracowania problemu inżynierskiego opartego na analizie i ocenie danych ze źródeł
literaturowych. Natomiast praca dyplomowa magisterska powinna stawiać przed studentem
zadanie samodzielnego rozwiązania problemu technicznego lub badawczego przy wykorzystaniu
wiedzy nabytej w czasie studiów i wykazać opanowanie twórczych i koncepcyjnych
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umiejętności w zakresie wybranej specjalności dyplomowania w tym umiejętności prowadzenia
prac badawczo-naukowych.
Po zaliczeniu wszystkich semestrów i przedmiotów zgodnie z planem studiów student składa
pracę dyplomową inżynierską lub magisterską w formie drukowanej i elektronicznej w systemie
APD nie później niż do końca zajęć dydaktycznych semestru dyplomowego. Dziekan może
przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej nie później niż do końca sesji poprawkowej
semestru dyplomowego. Ocena oryginalności pracy przeprowadzana jest w programie OSA
(Otwarty System Antyplagiatowy). Po stwierdzeniu oryginalności pracy opiekun pracy
przekazuje ją do recenzji. Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna i recenzenta. Recenzenta
proponuje opiekun, a zatwierdza go Dziekan.
ZO stwierdził, że dobór promotorów i recenzentów do tematów prac dyplomowych jest
prawidłowy i wynika z zainteresowań naukowych i prowadzonych prac badawczych nauczycieli
akademickich.
Oceny opiekuna pracy oraz recenzenta przedstawione są na ujednoliconym formularzu, z
dodatkowym miejscem na szczegółowe uwagi uzasadniające ocenę.
Egzamin dyplomowy student składa przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana,
w skład której wchodzi przewodniczący, którym może być Dziekan (Prodziekan) lub inny
nauczyciel akademicki z tytułem naukowym albo ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego, upoważniony przez Dziekana oraz promotor i recenzent pracy.
Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: w pierwszej części student odpowiada na 3
pytania egzaminacyjne wylosowane z zestawu pytań egzaminacyjnych; w drugiej części
przedstawia główne tezy swojej pracy oraz odpowiada na pytania z nią związane. Zakres
egzaminu dyplomowego dostępny na stronie internetowej WISGiE.
Monitoring i weryfikacja procesu dyplomowania prowadzona jest przez Wydziałowy
Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
Na podstawie ogólnego przeglądu tematyki prac dyplomowych oraz szczegółowej analizy treści
16 wylosowanych prac ZO stwierdza, że tematyka prac dyplomowych jest zgodna z kierunkiem
kształcenia i specjalnością. Prace reprezentują na ogół wysoki poziom merytoryczny oraz dobry
poziom edytorski. Na studiach pierwszego stopnia w większości są to prace projektowe. Prace
dyplomowe na studiach drugiego stopnia mają charakter prac badawczych, projektowych oraz
analityczno-studialny. W ocenionych pracach przedstawiono charakterystykę dotychczasowego
stanu wiedzy na temat rozwiązywanego problemu i uzasadnienie wybranych metod rozwiązania
tego problemu. Tematy prac magisterskich często wynikają z zakresu badań naukowych
realizowanych przez pracowników Wydziału, co daje możliwość udziału studentów w badaniach
naukowych, jak również publikacji wyników badań. Dokumentacja prac dyplomowych (opinie
opiekuna pracy i recenzenta, protokół Komisji egzaminacyjnej) prowadzona jest prawidłowo,
pytania zadawane na egzaminie dyplomowym dotyczą całego programu studiów i obejmują
treści kierunkowe i specjalnościowe.
ZO oceniający po sprawdzeniu losowo wybranych prac stwierdził, że prace dyplomowe spełniają
wymagania stawiane pracom inżynierskim oraz magisterskim na kierunku inżynieria
środowiska. W pracach dyplomowych brakuje jednak odniesień do literatury obcojęzycznej,
kluczowej dla zagadnień związanych z tematami realizowanych prac.
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W ramach motywowania studentów do rozwoju i osiągania lepszych wyników w nauce
Politechnika Świętokrzyska wspólnie z Kieleckim Parkiem Technologicznym organizuje
Konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Celem konkursu jest ułatwienie młodym ludziom
kontaktu z przedsiębiorcami, a także zaznajomienie studentów z wymaganiami rynku pracy.
Najlepsze prace wybierają przedsiębiorcy, a ich autorzy otrzymują nagrody pieniężne lub płatne
staże. W konkursie biorą udział studenci kierunku inżynieria środowiska, w ostatniej edycji
nagrodę otrzymało 2 studentów wizytowanego kierunku.
Skuteczność osiąganych efektów kształcenia ostatecznie weryfikowana jest przez losy
absolwentów na rynku pracy. Od grudnia 2016 r. zawodowe losy absolwentów analizowane są
przez Akademickie Centrum Karier. Badania prowadzone są dwuetapowo: przed obroną pracy,
kiedy studenci zgłaszają się z kartą obiegową do ACK, podają swój adres email oraz udzielają
odpowiedzi m.in. na pytania czy już pracują i czy praca związana jest ze studiowanym
kierunkiem, oraz po 1, 3 i 5 latach od ukończenia studiów.
Uprzednio losy zawodowe absolwentów, w latach 2008-2010, realizowane były w ramach
Projektu: „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej:
kształcenie na miarę sukcesu”.
W przeprowadzonym ostatnio badaniu absolwentów WIŚGiE prawie 70% ankietowanych
opowiedziało się za ponownym wyborem Politechniki Świętokrzyskiej, a ponad 70%
absolwentów znalazło zatrudnienie, w tym znaczna część w wyuczonym zawodzie.
Podczas spotkania z ZO studenci drugiego stopnia wyrazili opinię, iż są bardzo zadowoleni ze
studiowania na Politechnice Świętokrzyskiej, na kierunku inżynieria środowiska na pierwszym
stopniu, dlatego też podjęli studnia drogiego stopnia na tym kierunku, a wszelkie problemy
zgłaszane w ankietach są rozwiązywane przez Dziekana WIŚGiE.
2.3.
Rekrutacja kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
odbywa się według wspólnych zasad obowiązujących na Politechnice Świętokrzyskiej, które są
corocznie ustalane odpowiednimi uchwałami Senatu oraz zarządzeniami Rektora Uczelni.
Ogólne warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok
akademicki 2017/2018 określa Uchwała Senatu PŚ Nr 275/16 z dnia 26 maja 2016 r.,
Zarządzenie 35/17 Rektora PŚk z dnia 16 maja 2017 r., Uchwała Nr 32/16 z dnia 21 grudnia
2016 r., Uchwała Nr 276/16 z dnia 25 maja 2016 r. oraz Uchwała Nr 57/17 z dnia 17.05.2017 r.
Warunkiem zakwalifikowania się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest
posiadanie świadectwa dojrzałości.
Kryterium przyjęcia na studia jest łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata w
postępowaniu kwalifikacyjnym. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala dwie listy
rankingowe na kierunek studiów tj.: dla kandydatów zdających „Nową Maturę” lub „Nową
Maturę 2002” oraz dla kandydatów zdających „Starą Maturę”.
Punktacja dla kandydatów z tzw. „Nową Maturą” wyznaczana jest na podstawie wyników
maturalnych biorąc pod uwagę wynik uzyskany z matury z ocen procentowych z poziomu
podstawowego i rozszerzonego z matematyki (z wagą 1) i przedmiotu wskazanego przez
kandydata z listy przedmiotów: fizyka z astronomią (lub fizyka), chemia, informatyka, historia,
geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie (z wagą 1) zdanego na egzaminie maturalnym w
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formie pisemnej oraz wskazanego przez kandydata języka obcego (z wagą 0,1) i języka
polskiego (z wagą 0,1).
Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Starą Maturę” obejmuje ocenę
z matematyki i przedmiotu wskazanego przez kandydata zdawanych na egzaminie dojrzałości w
formie pisemnej, którym przypisuje się podwojoną liczbę punktów oraz uwzględnia się również
sumę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z
języka polskiego i z języka obcego nowożytnego.
Liczba osób zakwalifikowanych na studia spośród kandydatów zdających „Nową Maturę lub
„Nową Maturę 2002” i spośród kandydatów zdających „Starą Maturę” jest ustalana oddzielnie,
proporcjonalnie do liczby kandydatów z obu list rankingowych.
Cudzoziemcy mogą być przyjęci na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na
zasadach określonych w załączniku do Uchwały nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria środowiska drugiego stopnia (studia
stacjonarne i niestacjonarne) musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje
niezbędne do kontynuowania kształcenia na tym kierunku. Przyjmowani są absolwenci z tytułem
inżyniera po ukończeniu kierunku inżynieria środowiska lub absolwenci z tytułem inżyniera po
kierunkach pokrewnych (kwalifikacje na poziomie V PRK) z zaleceniem uzupełnienia różnic
programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska. Przyjęto, że
za kierunek pokrewny uważa się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera,
którego efekty i program kształcenia uzupełnione o przedmioty w wymiarze nie większym niż
30 pkt ECTS pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przyjętych dla kierunku inżynieria
środowiska. W przypadku rekrutacji kandydata, który ukończył kierunek pokrewny, komisja
powołana przez Dziekana spośród nauczycieli realizujących zajęcia na II stopniu kształcenia na
kierunku inżynieria środowiska, pod przewodnictwem prodziekana ds. studenckich i dydaktyki
na podstawie przedstawionego suplementu kandydata i efektów kształcenia analizuje
adekwatność osiągniętych efektów kształcenia pod kątem możliwości studiowania na kierunku
inżynieria środowiska oraz ustala przedmioty, które należy uzupełnić.
Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego
stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie
przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony
limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę
wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.
Czynności związane z rekrutacją prowadzone są z wykorzystaniem Internetowego Systemu
Rejestracji Kandydatów.
ZO stwierdza, że zasady rekrutacji obowiązujące na PŚk należy uznać za przejrzyste, bezstronne,
zapewniające równe szanse wszystkim kandydatom. Podczas spotkania z ZO PKA studenci
wyrazili opinię, że zasady rekrutacji są jasne, z ich punktu widzenia wymagania rekrutacyjne są
odpowiednie w kontekście zachowania równych szans w podjęciu kształcenia, a szczegółowe
informacje o zasadach, wymaganych dokumentach i terminach można zaleźć na stronie
internetowej Politechniki Świętokrzyskiej.
Zaliczanie poszczególnych etapów studiów odbywa się w sposób prawidłowy, na podstawie
weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia na różnych etapach kształcenia
poprzez prace zaliczeniowe, egzaminacyjne, praktyki, oraz proces dyplomowania. Weryfikacja
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efektów kształcenia odbywa się semestralnie. Warunki rejestracji na kolejny semestr definiuje
Regulamin Studiów.
Progresja studentów pomiędzy kolejnymi etapami uczenia się analizowana jest przez
Prodziekana ds. kształcenia i prezentowana na posiedzeniu Rady Wydziału po każdym
semestrze.
Warunki i zasady uznawania efektów i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w
szkolnictwie wyższym realizowane są zgodnie z §16 Regulaminu studiów dotyczącego zmiany
kierunku studiów, wydziału lub uczelni określonej w Wydziałowej Księdze Zapewnienia Jakości
Kształcenia. Student PŚk może zmienić kierunek, albo formę studiów, po zaliczeniu pierwszego
semestru i przedstawieniu zaświadczenia właściwego Dziekana o wypełnieniu obowiązków na
kierunku, z którego się przenosi i otrzymuje w jednostce przyjmującej liczbę punktów ECTS,
jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć
i praktyk w tej jednostce. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, Dziekan
po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w
innej jednostce PŚk lub innej Uczelni. Warunkiem przeniesienia zajęć jest stwierdzenie
zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. Różnice programowe i termin ich uzupełnienia
ustala Dziekan.
Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na ocenianym kierunku są określone
uchwałą Senatu Uchwałą nr 209/15 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów
uczenia się w Politechnice Świętokrzyskiej.
Potwierdzenia efektów kształcenia można dokonać w zakresie nie większym niż 50% punktów
ECTS przypisanych do programu kierunku studiów. W celu potwierdzenia efektów kształcenia
Dziekan powołuje Pełnomocnika Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się. Pełnomocnik
Dziekana, po zapoznaniu się z dokumentami, przedkłada Dziekanowi propozycję składu 3
osobowej komisji. Następnie Dziekan powołuje komisję w zaproponowanym przez
pełnomocnika składzie i wyznacza jej przewodniczącego.
Komisja dokonuje oceny zgromadzonej dokumentacji i wydaje decyzję. Dodatkowo, jeżeli
dokumentacja jest niewystarczająca do podjęcia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów
uczenia się, Komisja może przeprowadzić egzamin z zakresu przedmiotów, do których odnoszą
się potwierdzane efekty kształcenia.
Sposób postępowania określa Procedura P15, zawarta w Wydziałowej Księdze Zapewnienia
Jakości Kształcenia.
Do tej pory na WIŚGiE nie przeprowadzono takiego postępowania, co wynika z faktu, że nie
otrzymano żadnego wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, uzyskanych poza
szkolnictwem wyższym.
Przyjęte zasady identyfikacji efektów kształcenia i kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie
wyższym są prawidłowe oraz są adekwatne do zakładanych efektów kształcenia dla kierunku
inżynieria środowiska. Uznawanie efektów i okresów kształcenia oraz metody sprawdzania i
potwierdzania osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się uzyskanych poza systemem
studiów są określone w sposób właściwy.
Zasady dyplomowania są szczegółowo i jasno opisane, a w czasie wizytacji Jednostki, ZO
stwierdził, że są one skutecznie stosowane, co przekłada się na stwierdzony dobry poziom prac
dyplomowych przygotowywanych na ocenianym kierunku.
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Uczelnia udostępnia w sposób bardzo czytelny na stronie internetowej kompletne informacje nt.
wymagań stawianych kandydatom na studia i kryteriach uwzględnianych w postępowaniu
kwalifikacyjnym. W tym miejscu opublikowane są również zasady potwierdzania efektów
uczenia się. Uczelnia dysponuje kompleksowym systemem informatycznym, który jest
wykorzystywany w zakresie rekrutacji i obsługi studentów.
Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
Przedstawione plany i programy studiów dla kierunku inżynieria środowiska pod względem
treści kształcenia, stosowanych metod dydaktycznych oraz metod sprawdzania i oceny efektów
kształcenia, są spójne z efektami kształcenia dla ocenianego kierunku i zostały przygotowane
pod względem formalno-prawnym zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji
(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. Dz. U. Nr
253, poz. 1520 oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r. DZ.U.2016. poz. 1596).
Zarówno czas trwania studiów, jak i całkowita liczba punktów ECTS, jaką musi osiągnąć student
są zgodne z wymogami formalnymi i pozwalają na osiągnięcie efektów kształcenia wymaganych
dla kierunku inżynieria środowiska na studiach I i II stopnia oraz uzyskanie kwalifikacji
inżynierskich.
Czas trwania kształcenia i szacowany nakład pracy studentów, mierzony liczbą punktów ECTS,
umożliwia studentom osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia oraz uzyskanie
kwalifikacji i kompetencji odpowiadających realizowanemu poziomowi kształcenia. Wydział
właściwie dostosował czas trwania kształcenia oraz liczbę godzin dydaktycznych z
bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego do specyfiki studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych I i II stopnia.
Programy kształcenia oraz organizacja i realizacja procesu kształcenia na ocenianym kierunku
umożliwiają prowadzenie procesu dydaktycznego przy pomocy różnych metod kształcenia.
Stosowane metody kształcenia uwzględniają samodzielne uczenie się oraz aktywizujące formy
pracy i umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.
W planie studiów wykłady stanowią mniej niż 50% wszystkich zajęć, a pozostałe zajęcia
realizowane są w formie projektów, ćwiczeń i laboratoriów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
duża ilość przedmiotów ma charakter projektowy, co aktywizuje samodzielną pracę studentów.
Studenci mają możliwość studiowania na różnych specjalnościach, ścieżkach dyplomowania
oraz mają do wyboru duży wachlarz przedmiotów obieralnych, w tym w języku angielskim,
dzięki czemu Wydział oferuje studentom kierunku inżynieria środowiska szerokie możliwości
kształtowania własnej ścieżki rozwoju, co jest dużym atutem ocenianego kierunku. W
programach studiów na I stopniu jest jednak zbyt małe zróżnicowanie przedmiotów pomiędzy
realizowanymi specjalnościami. Należy zatem rozważyć zwiększenie liczby przedmiotów
specjalnościowych, co pozwoliłoby studentom uzyskać bardziej szczegółową wiedzę związaną
ze studiowaną specjalnością.
Treści kształcenia ujęte w modułach/przedmiotach znajdujących się w przedstawionych
programach studiów umożliwiają realizację zakładanych efektów kształcenia.
Metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia osiągniętych przez studentów,
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w stosunku do zakładanych efektów
kształcenia określonych dla przedmiotów zostały dobrane adekwatnie do ich specyfiki. Należy
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jednak zwrócić uwagę na niedostateczny monitoring i ewaluację odbywania oraz potwierdzania
efektów kształcenia zdobywanych w trakcie praktyk.
Proces rekrutacji jest skonstruowany w sposób przejrzysty i zrozumiały. Zasady
i procedura rekrutacji na studia pierwszego stopnia przyczyniają się do właściwego doboru
kandydatów do podjęcia kształcenia na ocenianym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na studia
drugiego stopnia w sposób właściwy wskazują kwalifikacje pierwszego stopnia oraz
kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym
kierunku. Metody sprawdzania i potwierdzania osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się
uzyskanych poza systemem studiów oraz uznawania efektów i okresów kształcenia są określone
w sposób właściwy.
Stosowane metody kształcenia na ocenianym kierunku motywują studentów zarówno do
aktywnego uczestnictwa w zajęciach, jak i do samodzielnej pracy poza Uczelnią.
Studenci mają możliwość indywidualizacji ścieżki kształcenia poprzez wybór przedmiotów
zgodnie z zainteresowaniami, w tym możliwość poznania zagadnień specjalistycznych w języku
angielskim. Studenci otrzymują niezbędne wsparcie dydaktyczne od nauczycieli akademickich.
Metody oceniania umożliwiają odpowiednie badanie stopnia osiągania przez studenta efektów
kształcenia. Działania podejmowane przez Jednostkę w zakresie kształcenia studentów z ich
perspektywy można ocenić jako w pełni realizujące założenia ocenianego kryterium.
Dobre praktyki
1. Duży wybór przedmiotów obieralnych umożliwia studentom kształtowanie własnej ścieżki
rozwoju.
Zalecenia
1. Większe zróżnicowanie programu kształcenia pomiędzy specjalnościami na studiach I
stopnia.
2. Egzekwowanie literatury anglojęzycznej w pracach dyplomowych.
3. Potwierdzanie i dokumentowanie, przez Wydziałowego kierownika praktyk, efektów
kształcenia osiąganych podczas praktyk (zgodnie z programem praktyk oraz procedurami
wymienionymi w Systemie Zapewniania Jakości).
Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
3.1. Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu kształcenia
3.2. Publiczny dostęp do informacji
Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 3
3.1.
Na WIŚGiE obowiązuje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK),
zatwierdzony przez Radę Wydziału (Uchwała Nr 50/13 z dn. 10.07.2013 r., zm. Uchwałą Nr
27/17 z dn. 18.09.2017 r.) przyjęciem dokumentacji wydziałowej dot. WSZJK, tj. Wydziałowej
Księgi Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) oraz WKZJK - Procedury, Instrukcje,
Formularze. Do celów WKZJK należą stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia,
podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, doskonalenie programów nauczania, tworzenie i
rozwijanie związków Wydziału z jego otoczeniem poprzez promowanie działań
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projakościowych. Informacje na temat WSZJK oraz WKZJK są ogólnodostępne dla wszystkich
grup interesariuszy na stronie internetowej WIŚGiE.
Uchwałą RW Nr 55/16 z dn. 22.09.2016 r. (z późn. zm.) powołano, na okres 1.10.2016 30.09.2020, Zespół Wydziałowy ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (ZWSZJK, w
składzie m.in. Przewodnicząca - Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia, 2 przedstawicieli studentów i 1 przedstawiciel doktorantów) oraz Komisję ds.
Planów i Programów Studiów dla kierunku inżynieria środowiska (KPPSIŚ, w składzie m.in.
Przewodnicząca - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, 1 przedstawiciel studentów
i 1 przedstawiciel doktorantów). Do zadań Komisji należy m.in.: opracowywanie planów
i programów kształcenia, opiniowanie wniosków dotyczących prowadzenia kierunku studiów,
projektów uchwał w sprawie tworzenia nowych specjalności, poziomów kształcenia lub formy
studiów, propozycji pytań na egzamin dyplomowy, zmian dokonywanych w programie
kształcenia wynikających z jego doskonalenia.
Zarządzeniem nr 19/17 z dn. 30.03.2017 r. Rektor powołał aktualny skład Zespołu
Konsultacyjnego (ZK) przy Dziekanie WIŚGiE, do którego weszli przedstawiciele instytucji
samorządowych (np. Urząd Miasta Kielce), organizacji zawodowych (np. Okręgowa Rada
Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz firm branżowych (np. Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami), związanych z kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale, jako
ciało doradcze w zakresie oceny skuteczności realizacji programów oraz propozycji korekt i
zmian, oceny czy program studiów spełnia wymagania pracodawców (np. do najbardziej
pożądanych przez pracodawców kompetencji absolwentów inżynierii środowiska należą m.in.
kompetencje zawodowe, komunikacyjne, informatyczne, w zakresie przedsiębiorczości),
propozycji do prowadzenia wybranych zajęć, propozycji do tematyki szkoleń dokształcających
dla studentów, współpracy przy wyborze tematyki prac dyplomowych, współpracy przy
realizacji praktyk zawodowych. Spotkania Władz Wydziału oraz członków KPPSIŚ z ZK,
odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa lata, a przekazywane uwagi, np. w programie kształcenia
brakuje kompetencji miękkich, korzystne byłyby seminaria branżowe z udziałem pracowników
firm, omówienie propozycji uruchomienia kierunku odnawialne źródła energii, wskazówki i
sugestie są analizowane i uwzględniane w pracach KPPSIŚ w celu wprowadzenia stosownych
korekt w planach i programach kształcenia oraz sposobach weryfikacji efektów kształcenia
(podczas wizytacji ZO PKA otrzymał m.in.: Protokoły ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego z
dn. 27.09.2016 r. i 3.07.2015 r.).
Na WIŚGiE zapewnienie jakości kształcenia polega na systematycznej analizie i ocenie
poszczególnych elementów procesu kształcenia zgodnie z procedurami:
1) Monitorowanie i doskonalenie procesu realizacji standardów akademickich
W celu zapewnienia właściwej realizacji programu kształcenia sporządzono wykaz kadry
dydaktycznej i określono minima kadrowe dla każdego kierunku studiów. Kształcenie na
wszystkich kierunkach odbywa się przy spełnionym minimum kadrowym, pracownicy posiadają
kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach. Kadra
realizująca zajęcia dydaktyczne jest dobierana z uwagi na posiadane wykształcenie, stopnie i
tytuły naukowe oraz posiadany dorobek naukowy i zawodowy, w tym doświadczenie praktyczne
i posiadane uprawnienia. W roku akademickim 2016/17 Wydział kontynuował uczestnictwo w
32

wymianie międzynarodowej, tj. w ramach programu Erasmus+ na jednosemestralne studia na
uczelnię zagraniczną wyjechała jedna studentka, a dziewięciu studentów z zagranicy podjęło
studia jednosemestralne na WIŚGiE (monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia).
Plany i programy studiów oraz efekty kształcenia zapisane dla przedmiotów są corocznie
weryfikowane pod kątem zakładanych dla kierunku efektów kształcenia, dla wszystkich
rodzajów i form studiów. W przypadku niezgodności dokonywana jest korekta programów przez
ww. KPPSIŚ, która inicjuje proces ewentualnych zmian w ramach doskonalenia programów
nauczania, np.: korekta punktów ECTS na studiach niestacjonarnych w celu dostosowania się do
zaleceń MNiSW (przyjęto punktację analogiczną jak na studiach stacjonarnych, tj. 210 pkt.
ECTS za całość studiów zamiast dotychczasowych 240); wprowadzenie zmian programowych
na II stopniu, na specjalności OiW przeniesienie przedmiotu Recykling energetyczny (bez zmiany
godzin) z semestru 1 na semestr 2 oraz przedmiotu Woda do celów przemysłowych z semestru 2
na semestr 1; zwiększenie oferty przedmiotów do wyboru wprowadzając przedmioty: Wentylacja
i klimatyzacja, Instalacje solarno-pompowe, Eksploatacja systemów OZE na specjalności OiW
(podczas wizytacji ZO PKA otrzymał m.in.: 3 protokoły z posiedzeń KPPSIŚ; 3 pozytywne
opinie Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego).
Prowadzono stałe unowocześnianie procesu dydaktycznego oraz działania podnoszące poziom i
atrakcyjność kształcenia - w oparciu o wyniki badań naukowych realizowanych wspólnie ze
studentami powstały publikacje naukowe; udział w szkoleniu prowadzonym przez
przedstawiciela firmy Juwent pod kątem doboru różnego rodzaju aparatów grzewczowentylacyjnych oraz zasady ich działania; spotkanie studentów z przedstawicielem firmy Terlan
Sp. z o.o. oraz udział w szkoleniu prowadzonym przez ww. firmę; seminarium poświęcone
aspektom techniczno-prawnym stosowania i unieszkodliwiania czynników chłodniczych,
prowadzone przez prezesa Fundacji Ochrony Klimatu PROZON.
Weryfikacja osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia jest dokonywana w ramach
wszystkich form zajęć dla poszczególnych przedmiotów (Procedura P-6), w trakcie praktyk
(Procedura P-7.), w trakcie realizacji pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego (Procedury
P-8 i P-9). Przeprowadzono ocenę osiągniętych efektów kształcenia, na podstawie której
stwierdzono, że są one satysfakcjonujące i nie wymagają wprowadzenia istotnych zmian w
procesie dydaktycznym. Zgodnie z WSZJK po zakończeniu semestru zimowego oraz letniego w
roku akademickim 2016/17 prowadzący zajęcia oraz koordynatorzy modułów wypełnili
stosowne formularze, których analiza wykazała, że większość wypełniających je osób nie
wniosła uwag do KPPSGiK oraz ZWSZJK. Natomiast zgłoszono np. niewystarczającą liczbę
godzin z przedmiotu – Matematyka 3 i wprowadzenie zajęć projektowych (15 godz.) z
przedmiotu Systemy Odwodnieniowe oraz uwagi - wg koordynatora modułu Praca dyplomowa
inżynierska liczba „godzin pracy promotora nad realizowanym zadaniem inżynierskim nie
odzwierciedla rzeczywistego nakładu pracy”, a także wnioski, iż część studentów, którzy
uzyskali założone efekty w stopniu minimalnym w ramach przedmiotu Inżynieria Wodna, to
najczęściej osoby nieuczestniczące w wykładach, a z kolei w zakresie zajęć projektowych
odsetek ten wynika z braku wiedzy z zakresu rysunku technicznego (w tym znajomości programu
AutoCad). Podczas wizytacji ZO PKA otrzymał m.in.: 3 Sprawozdania ZWSZJK z weryfikacji
efektów kształcenia za rok akademicki 2015/16, 2016/17 oraz semestr zimowy roku
akademickiego 2017/18.
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Skuteczność osiąganych efektów kształcenia ostatecznie weryfikowana jest przez losy
absolwentów na rynku pracy. Badanie losów zawodowych absolwentów jest uważane przez
Wydział za bardzo ważne w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty
edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wyniki badań nie wykazują luk
kompetencyjnych w planach i programach studiów na kierunku inżynieria środowiska.
Od 2016 r. (powołanie Akademickiego Centrum Kariery, ACK), wszyscy studenci przed obroną
pracy dyplomowej zgłaszają się z kartą obiegową do ACK, gdzie podają swój aktualny adres
email oraz udzielają odpowiedzi na trzy pytania: czy pracują, czy praca jest związana
z kierunkiem studiów, oraz czy zamierzają kontynuować studia na kolejnym stopniu lub innym
kierunku. Dzięki temu uzyskuje się informacje dotyczące sytuacji zawodowej studentów
w momencie obrony pracy dyplomowej, co można potem odnieść do wyników badania tych osób
po roku od ukończenia studiów. Jednocześnie przekazuje się studentom informacje
o planowanych badaniach po roku, trzech i pięciu latach od ukończenia studiów, co w połączeniu
z aktualnymi adresami email ankietowanych, powinno pozytywnie wpłynąć na ilość informacji
zwrotnych. Ankiety przesyłane są w postaci formularza, który badani wypełniają, a odpowiedzi
nie muszą odsyłać do ACK, ponieważ wyniki są na bieżąco eksportowane do arkusza
odpowiedzi. Dodatkowym narzędziem pozwalającym na lepsze poznanie sytuacji materialnozawodowej absolwentów PŚk jest system ELA prowadzony przez MNiSW. Dane w tym
systemie są uzyskiwane z rejestrów ZUS i obejmują m.in. wskaźnik bezrobocia wśród
absolwentów w odniesieniu do wskaźnika bezrobocia w powiecie zamieszkania, czas
poszukiwania pracy oraz wysokość przeciętnych wynagrodzeń (podczas wizytacji ZO PKA
otrzymał m.in. 2 Raporty z badań i analiz wstępnych losów zawodowych absolwentów, 2013/14
i 2014/15; 3 raporty z Ekonomicznych Aspektów Losów Absolwentów PŚk kierunku inżynieria
środowiska, studia I i II stacjonarne i niestacjonarne, 2014/15).
2) Monitorowanie i ocena procesu nauczania
Na WIŚGiE proces nauczania ocenia się na podstawie dokumentacji dla danego kierunku
studiów, na którą składają się: charakterystyka kierunku studiów, efekty kształcenia, opis
poszczególnych modułów kształcenia, plan studiów, praktyki studenckie. Ocena zasad realizacji
programu kształcenia jest prowadzona poprzez systematyczną analizę dokumentacji m.in. w
oparciu o wymagania stawiane pracom dyplomowym i opiekunom prac dyplomowych, liczbę
prac dyplomowych przypadających na jednego nauczyciela.
ZWSZJK przeprowadził ocenę osiągniętych efektów kształcenia, na podstawie której stwierdził,
że są one satysfakcjonujące i nie wymagają wprowadzenia istotnych zmian w procesie
dydaktycznym, np. z analizy przebiegu sesji w roku akademickim 2016/17 wynika, że na
kierunku inżynieria środowiska, na studiach stacjonarnych I stopnia, średnia ocen w semestrze
zimowym wyniosła 3,76, a w letnim 3,68; na studiach niestacjonarnych I stopnia - w zimowym
– 3,86, a w letnim 3,92; studia stacjonarne II stopnia - w semestrze zimowym – 4,49, a w letnim
4,23; studia niestacjonarne II stopnia - w semestrze zimowym – 4,38, a w letnim 4,22. Zespół
dokonał także przeglądu dokumentacji dot. kierunków studiów pod kątem programów nauczania,
planów studiów i wprowadził stosowne korekty poprzez przyjęcie uchwał Rady Wydziału
(wewnętrznymi przepisami związanymi z dydaktyką i jakością kształcenia są uchwały RW,
w tym za rok akademicki 2016/17), a także przeanalizował praktyki studenckie – w roku
akademickim 2016/17 studenci kierunku inżynieria środowiska odbyli praktyki zawodowe (92
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studentów stacjonarnych oraz 32 studentów niestacjonarnych) w zakładach gospodarki
komunalnej, wodociągów i kanalizacji, biurach projektowych i firmach zajmujących się
wykonawstwem sieci lub instalacji wewnętrznych.
Natomiast Komisje ds. Planów i Programów Studiów kierunków inżynieria środowiska
i odnawialne źródła energii (KPPSIŚ) oraz kierunku geodezja i kartografia (KPPSGiK) na
wspólnym spotkaniu ustaliły (przyjęto uchwałami RW nr 14/17 i nr 15/17), że praca dyplomowa
inżynierska powinna przede wszystkim potwierdzać praktyczne umiejętności dyplomanta
w zakresie specjalności dyplomowania, natomiast praca dyplomowa magisterska powinna
stawiać przed studentem zadanie samodzielnego rozwiązania problemu technicznego lub
badawczego przy wykorzystaniu wiedzy nabytej w czasie studiów, winna wykazać opanowanie
twórczych i koncepcyjnych umiejętności w zakresie wybranej specjalności dyplomowania,
w tym umiejętności prowadzenia badań naukowych. Ponadto ustalono, że przedmiotem
inżynierskiego egzaminu dyplomowego, obejmującego zestaw 60 pytań są zagadnienia z zakresu
treści wspólnych dla danego kierunku (30 pytań) oraz z zakresu treści realizowanych w ramach
specjalności lub ścieżek dyplomowania, a magisterskiego, obejmującego zestaw 90 pytań, po 30
pytań z odpowiednio wybranych zagadnień dotyczących danej specjalności lub ścieżki
dyplomowania, a także wprowadzenie limitu 80 godzin dydaktycznych realizowanych w formie
opieki promotorskiej nad pracami dyplomowymi realizowanych w ciągu jednego roku (podczas
wizytacji ZO PKA otrzymał m.in. sprawozdanie z działalności WIŚGiE w zakresie zapewnienia
jakości kształcenia w roku 2016/17; protokół ze spotkania KPPSIŚ oraz KPPSGiK z dn.
10.05.2017; Uchwały RW nr 14/17 i nr 15/17 z dn. 10.05.2017).
3) Monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych
Zgodnie z procedurą na WIŚGiE Dziekan, na wniosek Prodziekana ds. dydaktyki, powołała
opiekunów lat studenckich na okres jednego roku akademickiego. Opiekunowie spotykali się ze
swoimi grupami co najmniej raz w semestrze w celu zebrania informacji i opinii o procesie
dydaktycznym w semestrze poprzedzającym (ankieta oceny zajęć dydaktycznych) oraz
omówienia i analizy bieżących problemów związanych z procesem studiowania, w tym oceny
pracy dziekanatu. Dokonano analizy złożonych przez studentów ankiet, jej wyniki przedstawione
zostały Dziekanowi i Radzie Wydziału oraz podjęto działania naprawcze. Na przykład w roku
akademickim 2016/17 studenci zgłosili krytyczne uwagi do kilku spośród nauczycieli
akademickich (m.in. przeprowadzono rozmowy indywidualne z pracownikami, do których
studenci zgłosili zastrzeżenia); planu zajęć - dużo okienek, zajęcia często odbywają się do późna
i studenci maja kłopoty z dojazdem do domu (plan zajęć na obu semestrach roku akademickiego
2017/18 przygotowano zwracając uwagę na maksymalne wyeliminowanie okienek oraz fakt, aby
zajęcia kończyły się wcześniej).
Każdy pracownik (z grupy podlegających hospitacji) jest hospitowany (po uprzedzeniu) co
najmniej raz na dwa lata wg corocznie ustalanego planu hospitacji. Hospitację przeprowadza
kierownik katedry bądź zakładu i sporządza protokół, a pracownik jest informowany o wyniku
hospitacji. W roku 2016/17 hospitacji podlegało 5 nauczycieli kierunku inżynieria środowiska.
Pojawiły się uwagi krytyczne dotyczące m.in. niewłaściwej pracy głosem, czytelności
prezentacji multimedialnych, ale wszyscy hospitowani ocenieni zostali dobrze i bardzo dobrze.
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Ocena nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów, dotyczy wszystkich
prowadzących zajęcia, co najmniej raz na dwa lata. Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
przygotowuje wykaz nauczycieli akademickich objętych oceną i ma nadzór nad
przeprowadzeniem oceny. Dostęp do ankiet mają dziekan, prodziekani, kierownicy katedr.
Dziekan Wydziału formułuje wnioski w oparciu o przeprowadzoną analizę ankiet, prowadzi
rozmowy z nauczycielami i kierownikami katedr, jeżeli otrzymane oceny takich rozmów
wymagają, oraz podejmuje inne działania naprawcze. Zawarte w ankietach opinie studentów są
uwzględniane podczas opracowywania zmian w programach kształcenia. Ankiety
przechowywane są w Dziekanacie. Od roku akademickiego 2015/16 ankiety przeprowadzane są
w systemie USOS. Wnioski wyciągnięte przez pełnomocnika dziekana ds. SZJK dla ZWSZJK
po analizie ankiet za lata 2015/16 i 2016/17: należy zmobilizować większą grupę studentów do
wypełniania ankiet, gdyż z uwagi na małą liczbę wypełnionych ankiet ocena obarczona jest
błędem (dla niektórych pracowników wypełniono jedną ankietę).
Podczas wizytacji ZO PKA otrzymał m.in. Wykaz opiekunów lat dla studentów WIŚGiE w roku
2016/17; Regulamin sprawowania funkcji przez opiekuna roku. Rola i zadania opiekuna roku;
Opracowanie wyników ankiet dotyczące elementów organizacyjnych, technicznych i
systemowych procesu dydaktycznego, wypełnianych na spotkaniach z opiekunami lat, za rok
akademicki 2015/16 i 2016/17; Sprawozdanie z hospitacji zajęć na WIŚGiE w roku
akademickim 2016/17; opracowanie „Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych
prowadzonych na WIŚGiE w roku akademickim 2017/18”; 2 Opracowania wyników ankiet
oceny nauczyciela akademickiego za lata 2015/16 i 2016/17.
4) Monitorowanie i ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych
Na WIŚGiE monitorowanie i ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych jest
ukierunkowane na infrastrukturę dydaktyczną, pomoce dydaktyczne, dostępność nauczycieli i
polega na systematycznym przeglądzie sal dydaktycznych, ocenie podstawowego wyposażenia,
jak również ewidencji dostępnych w salach środków audiowizualnych (przed rozpoczęciem
zajęć w roku akademickim 2016/17, przeprowadzono przegląd sal dydaktycznych, dokonano
ewidencji dostępnych środków audiowizualnych i podjęto działania naprawcze); analizie
liczebności grup studenckich z uwzględnieniem rodzaju i formy prowadzonych zajęć (liczebność
grup na zajęciach dydaktycznych jest zgodna z ustaleniami zawartymi w Uchwale Senatu nr
51/06); analizie tygodniowego rozkładu zajęć, dbałości o równomierne, przyjazne dla studentów
rozłożenie obciążeń (studenci studiów niestacjonarnych nie chcieliby mieć planowanych zajęć
w piątki, a jeśli już to tylko wykłady); zapewnieniu studentom kontaktu z nauczycielami
akademickimi w ramach konsultacji, udostępnieniu informacji o terminach konsultacji (każdy
nauczyciel akademicki prowadzi 2 godziny konsultacji dla studentów; studenci powiadomieni są
o ich terminach przez system USOS oraz stronę www Wydziału).
Podczas wizytacji ZO PKA otrzymał m.in. Sprawozdanie z działalności WIŚGiE w zakresie
zapewnienia jakości kształcenia w roku akademickim 2016/17; Opracowanie wyników ankiet
dotyczących elementów organizacyjnych, technicznych i systemowych procesu dydaktycznego,
wypełnianych na spotkaniach z opiekunami lat (za rok akademicki 2015/16 i 2016/17).
Podczas spotkania z ZO przedstawiciele studentów będący członkami Komisji przyznali, że są
angażowani w proces doskonalenia jakości kształcenia, a władze Wydziału zachęcają ich do
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wyrażania opinii i przedstawiania propozycji zmian. Zmiany w programie kształcenia są
zatwierdzane przez Radę Wydziału, w której również znajdują się przedstawiciele studentów.
Studenci mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące programów kształcenia poprzez swoich
przedstawicieli w Zespole, Komisji, a także za pośrednictwem opiekunów lat.
3.2.
Uczelnia zapewnia publiczny dostęp do uaktualnianych na bieżąco informacji (aby sprostać
wymaganiom poszczególnych grup interesariuszy) poprzez stronę internetową. Przygotowane
zakładki pozwalają przedstawicielom każdej grupy odbiorców w łatwy sposób odnaleźć
informacje, tzn.: kandydatom na studentów, studentom i doktorantom, pracownikom,
absolwentom oraz innym osobom zainteresowanym współpracą z Uczelnią.
Bezpośrednio ze strony głównej można przejść do strony internetowej Wydziału Inżynierii
Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Zainteresowani, chcący zapoznać się z programami
kształcenia na poszczególnych kierunkach, znajdą je w zakładce „Studia”, gdzie po wybraniu
trybu studiów i kierunku wyświetlone zostaną programy studiów oraz karty przedmiotów, z
których zajęcia odbywają się na poszczególnych semestrach, opisy efektów kształcenia (pliki
PDF dla każdego stopnia studiów i kierunku) oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie
wyższym, zasadach dyplomowania. Ponadto Wydział zapewnia dostęp do pełnych informacji nt.
„Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia”, gdzie zamieszczono ogólnodostępne dla
wszystkich zainteresowanych informacje na temat Wydziałowej Księgi Zapewnienia Jakości
Kształcenia (WKZJK), WKZJK - Procedury, Instrukcje, Formularze, skład ZWSZJK, a także
m.in. „Działania naprawcze 2016-2017”, „Sprawozdanie z działalności w dziedzinie
zapewnienia jakości kształcenia w latach 2016-2017”, „Plan pracy zespołu 2017-2018”
(informacje bieżące, a także wcześniejsze opracowania).
Z informacji uzyskanych podczas wizytacji wynika, że na Uczelni dostępne są różne źródła
informacji, jak np. Internet, USOS, tablice informacyjne, a także spotkania o charakterze
organizacyjno-informacyjnym. Na początku każdego roku akademickiego studenci pierwszego
roku uzyskują wszelkie niezbędne informacje dotyczące warunków studiowania na WIŚGiE w
ramach odbywanych cyklicznie spotkań dziekanów ze studentami. Pracodawcy kontaktują się
z Wydziałem telefonicznie, mailowo lub osobiście, a także spotykają w ramach odbywanych
cyklicznie spotkań Zespołu Konsultacyjnego (raz w roku). Studenci obecni na spotkaniu z ZO
PKA wyrazili pozytywne opinie nt. dostępu i aktualności informacji na stronach internetowych
oraz poprzez USOS. Ich zdaniem polityka informacyjna Uczelni jest skuteczna i pozwala na
szybkie odnajdywanie potrzebnych dokumentów. WSZJK na Wydziale jest systematycznie
usprawniany. Studenci i pracownicy widzą sens i potrzebę tych działań, gdyż są na bieżąco
zapoznawani z działaniami Wydziału, np. w postaci sprawozdań Pełnomocnika Dziekana ds.
SZJK, prezentowanych przez niego na Radzie Wydziału, informacji przekazywanych studentom
na spotkaniach z opiekunami lat oraz zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału.
ZWSZJK dokonał oceny dostępności do informacji o ofercie, zasadach i warunkach kształcenia
w roku akademickim 2016/17 i stwierdził, że zmodyfikowano i uaktualniono informacje nt.
oferty studiów i warunków kształcenia na stronie internetowej Wydziału; przygotowano
materiały do informatora uczelnianego; przeprowadzono wielopoziomową kampanię
promocyjną WIŚGiE (udział w targach edukacyjnych, organizacja dni otwartych - zwiedzanie
Wydziału przez wycieczki szkolne, zapraszanie na uroczystości (związane z rozpoczęciem roku
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akademickiego na Wydziale oraz uroczystym wręczaniem dyplomów) interesariuszy
zewnętrznych i rodzin absolwentów).
Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
Podsumowując, według ZO PKA obecnie funkcjonujący na Wydziale WSZJK w zakresie
projektowania, zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programu kształcenia
oraz publicznego dostępu do informacji jest skuteczny, a jego mocną stroną WSZJK jest
opracowanie i wdrożenie Wydziałowej Księgi Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz WKZJK Procedury, Instrukcje, Formularze, a także zamieszczenie tych informacji na ogólnodostępnej
stronie internetowej Wydziału, a w konsekwencji podejmowanie szeregu odpowiednich działań
w ramach Systemu (np. przegląd programu, monitorowanie i doskonalenie procesu realizacji
standardów akademickich, a także monitorowanie i ocenianie procesu nauczania, jakości
prowadzenia zajęć dydaktycznych, warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych).
Przedstawiciele studentów są angażowani w projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie oraz
przegląd programu kształcenia. Przedstawiciele studentów są członkami Rady Wydziału,
Wydziałowego Zespołu ds. Systemu Zapewnienia oraz Komisji ds. Planów i Programów
Studiów dla kierunków inżynieria środowiska i odnawialne źródła energii. Studenci mogą
zgłaszać swoje uwagi dotyczące programów kształcenia poprzez swoich przedstawicieli w
Zespole, Komisji, za pośrednictwem opiekunów lata, także w ramach Ankiety oceny zajęć
dydaktycznych.
Reasumując, należy zauważyć, że w procesie projektowania, zatwierdzania, monitorowania i
okresowym przeglądzie programu kształcenia, a także w ocenie osiągania przez studentów
zakładanych efektów kształcenia, uczestniczą zarówno interesariusze wewnętrzni (ZWSZJK i
KPPSIŚ, studenci, pracownicy), jak i zewnętrzni (pracodawcy, ZK). KPPSIŚ podejmuje szereg
działań w tym zakresie, korzystając z różnych źródeł informacji (głównie analiz prowadzonych
w ramach poszczególnych procedur wydziałowych), studenci zgłaszają wnioski o zmiany w
programie kształcenia oraz uwagi dotyczące m.in. prowadzenia zajęć czy realizacji treści
programowych, pracownicy aktualizują modułowe efekty kształcenia oraz treści kształcenia,
dostosowując je do potrzeb studentów oraz do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych
oraz zgłaszają swoje uwagi do planów i programów, które są następnie omawiane na
posiedzeniach komisji i wdrażane. Ponadto wykorzystywane są standardowe narzędzia
badawcze, typu ankiety i hospitacje, spotkania ze studentami w celu pozyskania informacji nt.
możliwych zmian czy udoskonaleń lub konieczności podjęcia działań naprawczych
(Sprawozdanie z działalności WIŚGiE w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w roku
akademickim 2016/17).
WIŚGiE zapewnia standardowy (Internet, tablice informacyjne, cykliczne spotkania
informacyjne) publiczny dostęp do informacji nt. programu i procesu kształcenia zarówno dla
interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Informacje są na bieżąco aktualizowane. Na
przykład w zakładce „Studia” na stronie wydziałowej zamieszczono m.in. programy studiów
oraz karty przedmiotów, opisy efektów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie
wyższym, a także zasady dyplomowania. Natomiast na początku roku akademickiego studenci
uzyskują wszelkie niezbędne informacje nt. warunków studiowania na WIŚGiE. ZWSZJK
dokonał oceny dostępności do informacji o ofercie, zasadach i warunkach kształcenia w roku
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akademickim 2016/17 i stwierdził, że m.in. zmodyfikowano i uaktualniono informacje
dotyczące oferty studiów i warunków kształcenia na stronie internetowej Wydziału.
Dobre praktyki
Wydział zapewnia dostęp publiczny do informacji nt. Wydziałowego Systemu Jakości
Kształcenia, gdzie zamieszczono ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych informacje
nt. Wydziałowej Księgi Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK), WKZJK - Procedury,
Instrukcje, Formularze, skład ZWSZJK, a także m.in. „Działania naprawcze 2016-2017”,
„Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 20162017”, „Plan pracy zespołu 2017-2018” (informacje bieżące, a także wcześniejsze opracowania).
Studenci i pracownicy widzą sens i potrzebę funkcjonowania WSZJK, gdyż są na bieżąco
zaznajamiani z działaniami Wydziału w tym zakresie, a także wprowadzanymi działaniami
naprawczymi (Sprawozdania: Działania naprawcze 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 20162017).
Zalecenia
----------Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia
2.1.Liczba, dorobek naukowy/artystyczny oraz kompetencje dydaktyczne kadry
2.2.Obsada zajęć dydaktycznych
2.3.Rozwój i doskonalenie kadry
Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 4
4.1.
Struktura kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału przestawia się następująco: 9 profesorów
tytularnych, 8 profesorów nadzwyczajnych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 3
doktorów habilitowanych, 30 doktorów, 25 magistrów, 15 pracowników inżynieryjnotechnicznych i administracyjnych.
Kadrę prowadzącą zajęcia na kierunku inżynieria środowiska uzupełniają pracownicy innych
wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej (37 osób), osoby posiadające duże doświadczenie
praktyczne i uprawnienia zawodowe, zatrudnione na umowę zlecenie (8 osób), profesorowie z
zagranicy zapraszani do realizacji określonych zajęć (min. 60 godzin zajęć ujętych w planie
studiów), studenci studiów III stopnia prowadzonych na WIŚGiE, w ramach odbywania praktyki
dydaktycznej - absolwenci kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnych (6 osób), wykłady
branżowe prowadzone przez specjalistów z zewnątrz (np. Viessmann – technika cieplna, Instytut
Maszyn Przepływowych PAN – efektywność pomp ciepła, czy Terlan Sp. z.o.o – bezwykopowa
odnowa przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych oraz wykłady wyjazdowe, np. w
Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu).
Łącznie na kierunku inżynieria środowiska w roku akademickim 2017/2018 proces kształcenia
realizowany jest przez 19 samodzielnych nauczycieli akademickich, 44 osób z stopniem doktora
oraz 34 magistrów.
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Nauczyciele akademiccy spoza minimum kadrowego prowadzący zajęcia na wizytowanym
kierunku reprezentują następujące dyscypliny naukowe: budownictwo, ekonomia, informatyka,
elektrotechnika, matematyka, fizyka, mechanika i budowa maszyn.
Kompleksowość i różnorodność struktury kwalifikacji nauczycieli akademickich realizujących
program kształcenia na wizytowanym kierunku zapewnia osiągnięcie przez studentów kierunku
wszystkich efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku i realizacji programu
studiów.
Do minimum kadrowego na kierunku inżynieria środowiska, na studiach I i II stopnia, zaliczono
na podstawie złożonych oświadczeń 30 pracowników, tj.: 11 samodzielnych nauczycieli
akademickich, w tym 5 profesorów tytularnych oraz 19 nauczycieli akademickich ze stopniem
doktora.
Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów kierunku
inżynieria środowiska wynosi 1:33 (stan na 30 listopada 2017 r.), co jest zgodne
z wymogami określonymi Rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów
z dnia 26 września 2016 r., Dz.U. Nr 2016, poz. 1596.
Wskaźnik „projakościowy” w r. akademickim 2017/2018 stanowiący stosunek wszystkich
studentów Wydziału do liczby nauczycieli akademickich wynosi 13,7.
Wszyscy nauczyciele akademiccy, zaliczeni do minimum kadrowego dla kierunku inżynieria
środowiska, prowadzą badania naukowe i posiadają dorobek naukowy należący do obszaru nauk
technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny inżynieria środowiska, do których
odnoszą się efekty kształcenia przypisane do kierunku.
Główne kierunki badań koncentrują się wokół zagadnień związanych z inżynierią środowiska.
W latach 2012-2017 pracownicy Wydziału realizowali 108 prac naukowo-badawczych w ramach
Badań Statutowych – Utrzymanie Potencjału Badawczego; 49 prac naukowo-badawczych w
ramach Badań Statutowych – „Młody Badacz”; 8 grantów badawczych z NCN, 26 prac
naukowo-badawczych w ramach współpracy z przemysłem.
Wymiernym efektem badań naukowych realizowanych przez kadrę prowadzącą zajęcia na
ocenianym kierunku jest znaczący dorobek publikacyjny i praktyczny obejmujący: 80 publikacji
w czasopismach z listy JCR, 273 publikacji z listy B MNiSW, 46 materiałów z konferencji
międzynarodowych (zarejestrowane w Web of Science), 13 monografii, 38 rozdziałów
monografii, 8 patentów, 23 wynalazki, w tym dla kierunku inżynieria środowiska: 77 - z listy
JCR, 257 z listy B, 34 - materiały konferencyjne, 10 - monografie w języku polskim, 34 rozdziały w monografiach polskich, 8 - patenty.
Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z dużym dorobkiem naukowym, eksperckim i
innowacyjnym, będącym wynikiem zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i współpracy
z przemysłem oraz współpracy międzynarodowej, gwarantujących włączanie w treści
kształcenia informacji na temat postępu w rozwoju dyscypliny inżynieria środowiska.
Obok osiągnięć naukowych pracownicy WIŚGiE posiadają również dorobek dydaktyczny, na
który składa się, m.in.: 14 podręczników autorstwa kadry, w tym 4 w j. angielskim (13 pozycji
autorstwa kadry stanowiącej minimum kadrowe) opublikowanych w latach 2012-2017;
włączanie studentów w realizację badań naukowych oraz prac na rzecz przemysłu, czego efektem
są wspólne publikacje naukowe; prezentacje konferencyjne oraz nagrody; przygotowanie
materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć w j. angielskim; przygotowanie materiałów
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dla studentów z wykorzystaniem platformy Moodle (18 kursów na platformie Moodle (12 w
języku polskim, 6 w języku angielskim), sprawowanie opieki nad Kołami Naukowymi.
Za osiągnięcia dydaktyczne 19 nauczycieli akademickich WIŚGiE otrzymało Medal Komisji
Edukacji Narodowej.
Pracownicy prowadzący zajęcia na ocenianym kierunku są również doceniani przez studentów
i lokalną społeczność, czego przykładem jest zajęcie 3. miejsca przez prodziekana Wydziału w
konkursie na Belfra Roku 2017 organizowanego przez dziennik Echo Dnia.
Stosowane metody dydaktyczne angażujące studentów w proces uczenia się, takie jak
przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, referowanie określonych problemów
na seminariach, przygotowanie opracowań literaturowych referowanych zagadnień,
przygotowywanie projektów i ich prezentacja wskazują na bardzo dobre przygotowanie
nauczycieli akademickich do realizacji programu kształcenia. Zespół Oceniający hospitował
wybrane zajęcia dydaktyczne. Hospitacje zajęć potwierdziły wysokie kompetencje dydaktyczne
nauczycieli akademickich prowadzących wizytowane zajęcia.
Od maja 2018 będzie realizowany kolejny z projektów Unijnych z NCBiR w ramach programu
POWER – Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni
gospodarczej, którego celem zadania 5 jest podniesienie poziomu kompetencji kadry
dydaktycznej (co najmniej 145 osób, w tym kadra dydaktyczna WIŚGiE) w zakresie
umiejętności pedagogicznych i organizacyjnych.
ZO PKA stwierdza, że dorobek naukowy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na
wizytowanym kierunku, w tym zwłaszcza stanowiących minimum kadrowe, ich doświadczenie
dydaktyczne, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, gwarantują realizację
wszystkich efektów kształcenia przypisanych modułom realizowanym w ramach programu
kształcenia na wizytowanym kierunku. Nauczyciele spoza minimum kadrowego reprezentują
dyscypliny naukowe wzbogacające program kształcenia na kierunku inżynieria środowiska.
4.2.
Za prawidłową obsadę zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest Dziekan, a szczegółowe zasady
zlecania zajęć dydaktycznych, harmonogram tych działań oraz zasady rozliczania pensum w
roku akademickim, zakres obowiązków nauczycieli akademickich, wymiar zadań
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych, zasady
obliczania i powierzania godzin ponadwymiarowych oraz liczebności grup studenckich regulują
Zarządzenie Rektora nr 58/17 oraz Uchwały Senatu nr 51/06 i nr 56/17.
Nauczyciele akademiccy na kierunku inżynieria środowiska prowadzą zajęcia zgodne z ich
dorobkiem naukowym, doświadczeniem zawodowym oraz kompetencjami dydaktycznymi.
Wykłady oraz seminaria prowadzą samodzielni pracownicy naukowi lub osoby ze stopniem
doktora. Zajęcia w formie ćwiczeń, laboratoriów i projektów zlecane są nauczycielom
akademickim zatrudnionym na stanowisku asystenta lub adiunkta, w wyjątkowych przypadkach,
zajęcia te mogą uzupełniać pensum dydaktyczne profesorów i doktorów habilitowanych.
Powierzenie prowadzenia zajęć przez osobę nie będąca pracownikiem PŚk realizowane jest w
oparciu o Zarządzenie Rektora 58/17 w sprawie obsadzania, ewidencjonowania i rozliczania
zajęć dydaktycznych. Zatrudnienie odbywa się w trybie umowy zlecenia, zgodnie z ustawą
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Prawo zamówień publicznych, a częścią dokumentacji jest uzasadnienie potrzeby zatrudnienia
danej osoby i udokumentowanie kwalifikacji niezbędnych do realizacji powierzonych zajęć.
Podczas planowania obsady zajęć dydaktycznych uwzględnia się następujące czynniki:
 kompetencje, predyspozycje i doświadczenie nauczycieli akademickich do prowadzenia
danego przedmiotu,
 możliwość prowadzenia zajęć przez pracowników dydaktycznych spoza Wydziału i
Uczelni, a także przez emerytowanych pracowników Wydziału,
 opinię studentów wyrażoną w ankietach studenckich poprzez USOS oraz podczas spotkań
posesyjnych,
 opinię Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 możliwie równomierne obciążenie pracowników obowiązkami dydaktycznymi,
 zgodność z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym i prawem pracy.
Począwszy od roku akademickiego 2017/2018 planowanie obciążeń oraz rozliczanie
zrealizowanych zajęć prowadzone jest z wykorzystaniem systemu USOS.
Należy podkreślić, że wnikliwie analizowane są również kompetencje kadry na etapie
powierzania opieki nad pracami dyplomowymi oraz ustalaniu składu Komisji Egzaminacyjnych.
Zgodnie z Regulaminem Studiów, opiekunem pracy i jej recenzentem może być nauczyciel
akademicki z tytułem naukowym lub co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Rada
wydziału może wyrazić zgodę na pełnienie funkcji opiekuna przez specjalistę spoza Politechniki
Świętokrzyskiej. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan (prodziekan) lub inny
nauczyciel akademicki z tytułem naukowym albo ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego, upoważniony przez dziekana. Skład komisji uzupełniają co najmniej osoby
spośród opiekuna pracy dyplomowej, recenzenta, nauczyciela akademickiego prowadzącego
zajęcia na danym kierunku studiów.
Zespół Oceniający stwierdza prawidłową obsadę zajęć dydaktycznych na wizytowanym
kierunku. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne gwarantują realizację efektów
kształcenia przypisanych poszczególnym modułom.
4.3.
Polityka kadrowa stanowi jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania Wydziału
realizowanym poprzez:
 zapewnienie stabilnego minimum kadrowego do realizacji procesu dydaktycznego na
prowadzonych kierunkach kształcenia,
 zapewnienie stabilnego minimum kadrowego do utrzymania uprawnień do nadawania
stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych,
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz prowadzenia
studiów III stopnia,
 zapewnienie prawidłowej obsady zajęć dydaktycznych, zgodnej z dorobkiem naukowym i
posiadanymi kompetencjami nauczycieli prowadzących poszczególne przedmioty, co
warunkuje powiązanie procesu dydaktycznego z prowadzonymi badaniami naukowymi
oraz umożliwia włączanie studentów w prowadzone badania,
 motywowanie pracowników do rozwoju naukowego, systematyczną ocenę dorobku
i kompetencji nauczycieli akademickich,
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 wsparcie w zakresie działalności publikacyjnej, udziału w konferencjach, współpracy
z przemysłem, przygotowywania wniosków o granty badawcze,
 wsparcie w zakresie wyjazdów w ramach wymiany międzynarodowej, staży oraz
zdobywania uprawnień zawodowych.
Procedura zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz wymagania stawiane osobom
zatrudnianym na poszczególne stanowiska określona jest w Statucie PŚk.
Zgodnie z tymi dokumentami zatrudnienie nauczycieli akademickich odbywa się
w procedurze konkursowej. Informacja o konkursie na dane stanowisko zamieszczana jest
stronach internetowych Uczelni i MNiSW oraz na stronach internetowych Komisji Europejskiej
w europejskim portalu dla mobilnych naukowców. Kandydatów ocenia Komisja Konkursowa,
która rekomenduje Radzie Wydziału najlepszego kandydata. Opinia Rady Wydziału dotycząca
zatrudnienia przekazywana jest do Rektora, który podejmuje ostateczną decyzję. W przypadku
pracowników samodzielnych dodatkowo opinię wyraża również Senat PŚk.
Przyjęta procedura zapewnia obiektywizm i bezstronność oceny kandydata i zapewnia
zatrudnienie osób z najwyższymi kompetencjami.
Uczelnia, jak i WIŚGiE, wspierają działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz
innowatorską nauczycieli akademickich poprzez:
 podział środków finansowych na badania naukowe w ramach badań statutowych na
podstawie osiągnięć i dorobku naukowego za okres poprzedzający. Szczegółowy podział
środków przeprowadzany jest w trybie konkursowym na podstawie Regulaminów podziału
środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Wydziału. Osoby rozpoczynające
działalność naukową, niezależnie od posiadanego dorobku, w 2017 otrzymały również
wsparcie finansowe,
 dofinansowanie druku publikacji, udziału w konferencjach, naprawy sprzętu z tzw.
„rezerwy dziekana”,
 możliwość wyjazdów na staże zagraniczne w ramach wymiany międzynarodowej
(Erazmus+); w latach 2012-2017 odnotowano 8 wyjazdów pracowników wydziału,
 finansowanie udziału w szkoleniach związanych z dydaktyką ze środków „dotacji
projakościowej”,
 udzielanie urlopów naukowych,
 nagrody finansowe za stopnie i tytuł naukowy,
 wsparcie w zakresie komercjalizacji wyników badań, udzielane prze Centrum Innowacji i
Transferu Technologii,
 wsparcie w zakresie rozliczania środków finansowych jak również przygotowywania
wniosków na granty badawcze przez Dział Badań Naukowych, w tym również
organizowanie szkoleń,
 wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji poprzez organizację i dofinansowanie
szkoleń z zakresu nowych technik pomiarowych czy też oprogramowania branżowego (np.
szerokie spektrum oprogramowania Autodesk oraz ArCADiaSoft),
 udział w szkoleniach, kursach, stażach naukowych oraz branżowych, podnoszenie
kompetencji dydaktycznych - finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
realizowanych projektów z programu POKL (Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na
miarę XXI wieku). Przeprowadzono specjalistyczne kursy językowe dla nauczycieli
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akademickich, odbyły się kursy z wystąpień publicznych i komunikacji wizualnej.
Pracownicy odbyli staże naukowe np. w SGGW, brali udział w szkoleniach z zakresu
projektowania sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnych.
Należy podkreślić, że zgodnie ze Statutem PŚk, awanse pracowników naukowych związane są
bezpośrednio z ich aktywnością i osiągnięciami naukowymi.
Rozwój naukowy kadry oraz jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych podlega stałemu
monitorowaniu w ramach:
 okresowej oceny nauczycieli akademickich obejmującej ocenę realizacji dydaktyki,
dorobku naukowego, organizacyjnego oraz praktycznych efektów działalności naukowej,
 hospitacji zajęć dydaktycznych, plan hospitacji na dany rok akademicki zatwierdza Rada
Wydziału,
 systematycznej ocenę nauczycieli akademickich przez studentów w systemie USOS oraz w
ramach spotkań z opiekunami lat,
 monitorowanie działalności publikacyjnej przez Centrum Ochrony Własności
Intelektualnej zgodnie z Zarządzeniami Rektora 29/14 i 31/15.
Działania w zakresie planowania i stosowania nowoczesnych metod pracy ze studentami
to kursy, szkolenia, staże dydaktyczne oraz wizyty studyjne:
 kurs Nowoczesne metody i techniki akademickie zajęć dydaktycznych z elementami
pedagogiki/andragogiki dla pracowników dydaktycznych,
 kurs Moderator Design Thinking - kreatywne rozwiązywanie problemów dla dydaktyków,
 kurs języka angielskiego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w języku angielskim,
 kurs Dynamiczne prezentacje multimedialne w dydaktyce,
 kurs Efektywne metody pracy dydaktycznej - szkoła tutorów akademickich, sztuka
motywowania, odkrywanie talentów,
 staże dydaktyczne: Słowacja, Niemcy (Sigmaringen),
 wizyty studyjne: Słowacja (Koszyce), Konopnica k. Lublina, Czechy (Ostrawa).
Dla uzyskania wysokiej jakości kształcenia oraz monitorowania osiągania zakładanych efektów
kształcenia na Wydziale okresowo dokonywane są hospitacje zajęć oraz badania ankietowe w
zakresie jakości realizacji zajęć dydaktycznych i oceny prowadzących zajęcia.
Ocena prowadzona jest w formie ankiety dostępnej online poprzez system USOS. Ankieta oceny
nauczycieli akademickich zawiera pytania dotyczące zapoznania studentów z efektami
kształcenia oraz celem i programem przedmiotu, zaliczenia przedmiotu, sposobu prowadzenia
zajęć, punktualności prowadzającego, zgodności przekazywanych treści z planem przedmiotu,
postawy prowadzącego w stosunku do studentów, a także konsultacji. Dodatkowo regularnie, 2
razy w roku, odbywają się spotkania opiekunów lat ze studentami. Podczas spotkań studenci
mogą wyrażać swoje opinie dotyczące nauczycieli akademickich podczas dyskusji, a także w
ramach przeprowadzanej w formie papierowej Ankiety oceny zajęć dydaktycznych. W ramach
ankiety studenci mogą wyrażać swoje opinie w odniesieniu do nauczycieli akademiach i zajęć,
w których uczestniczyli. Wyniki ankiet są analizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia i przekazywane Dziekanowi, który przedstawia je
nauczycielom akademickim i ich bezpośrednim przełożonym. W przypadku negatywnej oceny
danego nauczyciela przez studentów jednostka podejmuje działania w celu poprawy jakości
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wykonywanych przez niego obowiązków dydaktycznych. Zagregowane wyniki Ankiety oceny
nauczycieli akademickich nie są udostępniane studentom. Ocena nauczycieli akademickich przez
studentów stanowi jedno z kryteriów okresowych ocen nauczycieli akademickich.
Efektem realizowanej polityki kadrowej jest stały rozwój kadry akademickiej Wydziału. W
okresie 2012-2017 odnotowano łącznie 22 awanse naukowe osób prowadzących zajęcia na
kierunku inżynieria środowiska, z czego 4 osoby uzyskało tytuł profesora, 3 osoby – stopień
doktora habilitowanego, natomiast 15 osób uzyskały stopień doktora.
Bezpośrednim pokłosiem awansów zawodowych jest zdobycie prestiżowej nagrody im.
Profesora Zbigniewa Engela decyzją Kapituły Fundacji Rodziny Engelów przez pracownika
Wydziału za habilitację przed 35 rokiem życia oraz drugiego pracownika za doktorat spośród
zgłoszonych przez dziekanów wydziałów Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki
Krakowskiej i Politechniki Świętokrzyskiej.
Bardzo istotnym czynnikiem świadczącym o rozwoju kadry jest zawiązanie się Koła Polskiego
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) przy Politechnice Świętokrzyskiej
zainicjowanego przez pracowników i studentów WIŚGiE.
Wymiernym efektem rozwoju kadry, w tym osiągnięć naukowych, eksperckich oraz działalności
innowatorskiej jest uzyskanie przez Wydział w lutym 2016 roku, tj. pod koniec pierwszej
kadencji istnienia Wydziału, uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w
dyscyplinie inżynieria środowiska oraz utrzymanie kategorii „B” w ocenie parametrycznej
Jednostek Naukowych.
Zespół Oceniający PKA pozytywnie ocenia realizowaną na Wydziale politykę kadrową oraz
mechanizmy wsparcia nauczycieli akademickich prowadzących badania w ramach prac
doktorskich i habilitacyjnych. Stworzone są też dobre warunku do uzyskania tytułu naukowego
profesora.
Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
Do minimum kadrowego dla kierunku inżynieria środowiska, na studiach I i II stopnia, zaliczono
na podstawie złożonych oświadczeń 30 pracowników, tj. 11 samodzielnych nauczycieli
akademickich, w tym 5 profesorów tytularnych oraz 19 nauczycieli akademickich ze stopniem
doktora. Wszyscy nauczyciele akademiccy, zaliczeni do minimum kadrowego dla kierunku
inżynieria środowiska, prowadzą badania naukowe i posiadają dorobek naukowy należący do
obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny inżynieria środowiska, do
których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia.
Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów kierunku
„inżynierii środowiska” wynosi 1:33.
Pracownicy prowadzący zajęcia na wizytowanym kierunku publikują w renomowanych
czasopismach naukowych z obiegu międzynarodowego, co jest mocną stroną wizytowanego
kierunku. Obok osiągnięć naukowych pracownicy WIŚGiE posiadają również dorobek
dydaktyczny.
ZO stwierdza prawidłową obsadę zajęć dydaktycznych na wizytowanym kierunku. Stosowane
metody dydaktyczne wskazują na bardzo dobre przygotowanie nauczycieli akademickich do
realizacji programu kształcenia. Hospitacje zajęć potwierdziły wysokie kompetencje
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dydaktyczne nauczycieli akademickich, co gwarantuje realizację efektów kształcenia
przypisanych poszczególnym modułom.
ZO PKA stwierdza, że dorobek naukowy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na
wizytowanym kierunku, w tym zwłaszcza stanowiących minimum kadrowe, ich doświadczenie
dydaktyczne oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym gwarantują realizację
wszystkich efektów kształcenia przypisanych modułom realizowanym w ramach programu
kształcenia na wizytowanym kierunku. Nauczyciele spoza minimum kadrowego reprezentują
dyscypliny naukowe wzbogacające program kształcenia na kierunku inżynieria środowiska.
WIŚGiE wspiera działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz innowatorską nauczycieli
akademickich. Pracownicy realizujący proces kształcenia na wizytowanym kierunku mogą
liczyć na pomoc ze strony władz Wydziału, dotyczy to zwłaszcza młodych nauczycieli
akademickich.
Dobre praktyki
-------------Zalecenia
1. Udostępnienie studentom zagregowanych wyników Ankiety oceny nauczycieli akademickich.
Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia
Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 5
Uchwałą nr 29/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku powołano
Konwent Politechniki Świętokrzyskiej, w skład którego oprócz przedstawicieli najważniejszych
jednostek samorządowych (np. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta
Kielce czy Senator RP) wchodzą także przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji
pracodawców, m.in. Kieleckiego Parku Technologicznego, Stowarzyszenia Forum
Pracodawców, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o., Inwex sp. z o.o.,
Wodociągów Kieleckich sp. z o.o.).
Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu
i Rektora. Ciałem pełniącym rolę doradczą i opiniotwórczą w sprawach „zapewnienia przez
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki wysokiej jakości kształcenia, w
szczególności na etapie budowy planów i programów kształcenia” jest Zespół Konsultacyjny
(zgodnie z § 2 Zarządzenia nr19/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 marca 2017
r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego przy Dziekanie Wydziału Inżynierii
Środowiska, Geomatyki i Energetyki). Z okazanych dokumentów wynika, że Zespół
Konsultacyjny funkcjonuje jako organ doradczy Dziekana Wydziału od 2012 roku, natomiast w
poszczególnych latach zmieniał się jego skład, co odzwierciedlają Zarządzenia Rektora nr 70/12
z dnia 25 października 2012 roku, nr 61/15 z dnia 22 lipca 2015 roku oraz nr 19/17 z dnia 30
marca 2017 roku.
Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora, skład Zespołu Konsultacyjnego stanowi 14
osób. Są to przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw , których profil jest zgodny
z kierunkami studiów prowadzonych na Wydziale (m.in. Kielecki Oddział Polskiego Zrzeszenia
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Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., Okręgowa Rada
Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział
Świętokrzyski). Zgodnie z informacjami uzyskanymi w czasie wizytacji, spotkania Władz
Wydziału, jak i członków Komisji Programowych z Zespołem Konsultacyjnym
(interesariuszami zewnętrznymi), odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa lata. Podczas
wizytacji udostępniono Zespołowi wizytującemu 4 protokoły ze spotkania Zespołu
Konsultacyjnego dla kierunku inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia (z dnia 27
września 2016 r., 3 lipca 2015 r., 8 lipca 2014 r., 14 grudnia 2012 r.). Z analizy protokołów
wynika, że uwagi, sugestie i dyskusje podczas posiedzeń dotyczyły wsparcia na etapie realizacji
planów, programów i założonych efektów kształcenia, głównie w zakresie praktyk; weryfikacji
kierunkowych efektów kształcenia; oceny skuteczności realizacji programów oraz propozycje
korekt i zmian; oceny czy program studiów spełnia wymagania pracodawców; propozycji do
prowadzenia wybranych zajęć; propozycji do tematyki szkoleń dokształcających dla studentów,
współpracy przy wyborze tematyki prac dyplomowych; współpracy przy realizacji praktyk
zawodowych.
W spotkaniu ZO z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego wzięło udział 8 osób,
w tym 6 osób będących członkami Zespołu Konsultacyjnego. Według informacji uzyskanych
podczas spotkania od przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, współpraca z
Wydziałem polega głównie na organizacji praktyk studenckich (głównie Wodociągi Kielce),
wyrażaniu opinii dotyczących potrzeb edukacyjnych i oczekiwań pracodawców w zakresie
umiejętności i kompetencji społecznych studentów, organizacji wizyt i wycieczek dla studentów
w przedsiębiorstwach i instytucjach (np. Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
Kielce), realizacji prac dyplomowych we współpracy z przedsiębiorstwami (głównie Okręgową
Świętokrzyską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową).
Opiniowanie programu nauczania, według opinii osób uczestniczących w spotkaniu, odbywa się
poprzez przesyłanie przez Wydział propozycji programu oraz efektów kształcenia do
poszczególnych przedstawicieli z prośbą o naniesienie uwag i sugestii. Przedstawiciel
Okręgowej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdził udział Izby w
organizacji wspólnych sympozjów, wydawaniu wspólnych publikacji (skryptów dla studentów).
Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego obecni na spotkaniu z ZO podkreślili, że
członkowie Zespołu spotykają się przy okazji realizacji wspólnych przedsięwzięć tematycznych
np. wspólnego seminarium z Kieleckim Oddziałem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i
Techników Sanitarnych.
Zespół Konsultacyjny jest ciałem powołanym formalnie, jednak podczas spotkania z kadrą
dydaktyczną oraz przedstawicielami instytucji i przedsiębiorstw podkreślono duże znaczenia
kontaktów i spotkań nieformalnych, opartych na osobistych kontaktach i spotkaniach władz
Wydziału oraz poszczególnych pracowników. Kontakty te i współpracę zacieśnia fakt, że część
zajęć dydaktycznych prowadzona jest przez specjalistów – praktyków np. wykłady branżowe
prowadzone przez specjalistów z zewnątrz (Viessmann – technika cieplna, Instytut Maszyn
Przepływowych PAN – efektywność pomp ciepła, czy Terlan Sp. z.o.o – bezwykopowa odnowy
przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych).
Na Wydziale realizowane były trzy projekty-MOLAB, LABIN, Innowacyjne środki i efektywne
metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury
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transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju finansowane ze środków unijnych, które
zaowocowały współpracą z firmami. Według informacji przedstawionych przez władze
Wydziału w wykazie załączonym do raportu samooceny w każdym z projektów nawiązano
współpracę z 6-7 instytucjami i przedsiębiorstwami. Współpraca odbywa się na zasadzie
komercyjnej (wykonywanie badań zleconych) i niekomercyjnej (opracowywanie i wdrażanie
nowych rozwiązań). Przykładem jest przedsiębiorstwo DOTO sp. z o.o z Kielc współpracujące
przy projekcie LABIN oraz przy projekcie Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy
bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii
zrównoważonego rozwoju, a także wymienione wśród podmiotów wdrażających rozwiązania
stworzone przez pracowników Wydziału (wdrożono „Skróconą metodę badawczą kontroli stanu
zagrożenia mykologicznego materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz badania
mikroklimatu w obiektach mieszkaniowych”).
Wydział współpracuje z 24 firmami branżowymi w ramach podpisanych porozumień.
Współpraca obejmuje m.in. prezentacje nowych technologii, sprzętu, rozwiązań,
oprogramowania, studenckie praktyki zawodowe, realizacji badań na etapie prac dyplomowych.
Zakres współpracy potwierdzili obecni na spotkaniu z ZO przedstawiciele instytucji otoczenia
biznesu, studenci i przedstawiciele kadry. Na kierunku inżynieria środowiska istotnym
elementem jest współpraca z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych
o/Kielce i Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Przykładem wymiernej
współpracy jest udział grupy studentów w szkoleniu „Zagospodarowanie, odzysk, przetwarzanie
i utylizacja odpadów komunalnych. Wykorzystanie gazu w zakładowej biogazowni”
zorganizowanym przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Kielcach
oraz PZITS Oddział w Kielcach (10.11.2017) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami sp.
z o.o. w Promniku.
Na Wydziale organizowanie są seminaria branżowe, prelekcje i warsztaty, podczas których firmy
prezentują studentom innowacyjne produkty i rozwiązania. W okresie wrzesień 2014 – wrzesień
2017, zorganizowano 20 tego typu spotkań dla studentów. Studenci oraz przedstawiciele kadry
dydaktycznej potwierdzili, że mieli możliwość lub też brali udział w deklarowanych spotkaniach.
Był to np. wyjazd na obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st.
Warszawy w dniach 12-13.06.2017 roku.
Studenci aktywnie uczestniczą w wizytach studyjnych, tematycznie związanych
z kierunkiem ich studiów. Wyjazdy zwykle realizowane są w ramach działalności kół
naukowych.
Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego biorą udział w budowaniu infrastruktury
badawczej i dydaktycznej uczelni. Firmy udostępniły Wydziałowi elementy instalacji, które
służą do celów dydaktycznych.
Pracownicy Wydziału realizują prace zlecone i ekspertyzy na rzecz podmiotów zewnętrznych.
Są to zarówno prace o charakterze laboratoryjnym jak i opinie, czy analizy, jak np. wykonana
dla Centrum Technologiczne Betonu, Dyckerhoff Polska sp. z o.o. analiza Określenie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie dla zaprawy murarskiej.
Podczas spotkania ZO z przedstawicielami kadry dydaktycznej, pracownicy podkreślili
stosowaną podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych możliwość realizacji części wykładów
przez przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z branży inżynierii środowiska, nie wskazując
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jednak konkretnych przykładów zajęć, z udziałem wyżej wymienionych. Potwierdzili udział
instytucji i przedsiębiorstw w organizacji wycieczek dydaktycznych i wizyt w
przedsiębiorstwach z udziałem studentów np. wyjazd do MPWiK w Warszawie, wycieczka
techniczna do stacji uzdatniania wody na terenie Gór Świętokrzyskich (Bielinki, Huta Stara, Huta
Szklana) w 2017 roku. Wyjazdy i szkolenia wyjazdowe z udziałem studentów są – obok praktyk
– najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia procesu dydaktycznego przez przedsiębiorców.
Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
Ocenę „w pełni” uzasadnia udokumentowana współpraca formalna i nieformalna z
przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez działające gremia doradcze oraz
współpracujące przedsiębiorstwa, w zakresie realizacji praktyk oraz procesu dydaktycznego.
Mocną stroną jest współpraca i wzmacnianie infrastruktury dydaktycznej przez
przedsiębiorstwa, współpraca przy realizacji wyjazdów, wycieczek dla studentów w
przedsiębiorstwach branżowych, wdrożenia, badania zlecone i wspólne projekty Wydziału z
przedsiębiorstwami.
Dobre praktyki
---------Zalecenia
----------Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 6
Zagadnienie umiędzynarodowienia jest jednym z ważniejszych elementów koncepcji kształcenia
na WIŚGiE. Jest ono realizowane przez:
 uczestnictwo w programach Erasmus+ i CEEPUS;
 przygotowanie oferty studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska prowadzonych
w j. angielskim;
 realizację zajęć w j. angielskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia;
 realizację zajęć przewidzianych w planie studiów przez profesorów z zagranicy (z Kanady
i USA);
 mobilność kadry w ramach współpracy z ośrodkami zagranicznymi;
 organizację konferencji międzynarodowych i udział w konferencjach międzynarodowych
organizowanych przez inne uczelnie;

 wydawanie czasopisma o zasięgu międzynarodowym (Structure and Environment);
 inne działania (wspólne publikacje, recenzje prac naukowych).
Wydział od wielu lat uczestniczy w programach międzynarodowej wymiany, tj. ERASMUS
(obecnie Erasmus+) i CEEPUS (sieć CIII-SK-0405-09-1718).
Warto nadmienić, że pierwszy student, który wyjechał z Politechniki Świętokrzyskiej w ramach
programu Erasmus (w roku akademickim 2003/2004) roku był studentem kierunku inżynieria
środowiska.

49

PŚk ma podpisane 17 umów z uczelniami zagranicznymi. W ramach programu ERASMUS+
studenci Wydziału mogą wyjechać na studia częściowe (jedno lub dwusemestralne) do uczelni
we Francji, Czechach, Macedonii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Turcji,
na Słowacji i na Litwie.
Na Wydziale działają pełnomocnicy dziekana ds. programu Erasmus+, zaś na Uczelni działa
Uczelniany Zespół Koordynacyjny ds. programu ERASMUS+.
Biorąc pod uwagę ostatnie pięć lat akademickich, rocznie z Wydziału wyjeżdżało średnio 2
studentów. Wydział rocznie przyjmował średnio dwóch studentów na co najmniej
jednosemestralne stypendia i jednego pracownika z uczelni partnerskich.
W ramach programu Erasmus+ studenci mogą odbywać praktyki zagraniczne. Do tej pory – w
ramach co najmniej trzymiesięcznej praktyki – jeden student studiów doktoranckich przyjechał
na WIŚGiE z Uniwersytetu w Żylinie i jedna osoba wyjechała (absolwentka WIŚGiE – odbyła
prawie trzymiesięczny staż w firmie Barthauer Software GmbH, Niemcy w roku 2014).
Wcześniej, w ramach umowy dwustronnej z Połtawskim Narodowym Uniwersytetem im. Jurija
Kondratiuka (Ukraina) odbywała się wymiana studentów w ramach wakacyjnych praktyk
krótkoterminowych.
Proces rekrutacyjny na studia jest przejrzysty i upubliczniony, a zasady rekrutacji dostępne
online. W procesie rekrutacyjnym kryteriami kwalifikacji są średnia ocen (nie mniejsza niż 3,5)
oraz znajomość języka obcego. Ponadto studenci muszą mieć zaliczony ostatni semestr studiów
oraz nie mogą posiadać braków w zaliczeniach. Procesem rekrutacji kandydatów zajmuje się
Dział Współpracy Międzynarodowej, który udziela również niezbędnych informacji oraz
wsparcia merytorycznego i organizacyjnego studentom ubiegającym się o udział w wymianie.
Dodatkowo, w procesie wymiany międzynarodowej, studentów wspiera pełnomocnik Dziekana
ds. programu Erasmus+. Efekty kształcenia osiągane za granicą są uznawane przez Wydział.
Studenci kierunku inżynieria środowiska mają również możliwość wyjazdu na praktyki w
ramach programu Erasmus+. W ostatnich latach z tej możliwości nie skorzystał żaden student
wizytowanego kierunku. W ramach polityki informacyjno-promocyjnej Jednostka udostępnia
informacje o możliwości wyjazdu na stronie internetowej uczelni, na tablicach ogłoszeń, a także
na swoim fanpage na facebook’u. Ponadto organizowane są spotkania dla zainteresowanych
studentów, podczas których studenci, którzy wrócili z wymiany opowiadają o swoich
doświadczeniach związanych z wyjazdem oraz zachęcają innych studentów do udziału w
programie. Podczas spotkania z ZO studenci pozytywnie ocenili dostępność i przystępność
informacji dotyczących programu ERASMUS+, przyznali jednak, że nie korzystają z tej
możliwości, głównie z powodów osobistych. Zespół Oceniający PKA uważa, że Jednostka
powinna przeprowadzić wśród studentów stosowną akcję informacyjną.
Na ocenianym kierunku, w pełnym cyklu kształcenia, są studenci z Ukrainy – w roku
akademickim 2017/2018 w liczbie 5 (4 studentów na 2. stopniu, 1 na 1. stopniu), a łącznie w
ostatnich pięciu latach 10 osób.
Wydział przygotował ofertę całościowego programu studiów na kierunku inżynieria środowiska
w języku angielskim, wprowadzoną Uchwałą nr 65/16 Rady WIŚGiE w sprawie podjęcia działań
zmierzających do uruchomienia studiów w języku angielskim. Szczegółowe informacje
dotyczące oferty studiów w j. angielskim znajdują się na stronie http://international.tu.kielce.pl/.
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Należy podkreślić, że również w dziekanatach są pracownicy przygotowani do obsługi
studentów zagranicznych, zgodnie z Zarządzeniem nr 62/14 Rektora PŚk.
Podstawą kształcenia studentów w zakresie j. angielskiego są lektoraty. Na Wydziale pracuje
trzech lektorów w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy przygotowują studentów na poziomie
B1/B2 (I stopień) oraz B2+ (II stopień) (zgodnie z opisem Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego). Na kierunku inżynieria środowiska na I stopniu studiów stacjonarnych
jest 120 godzin (30 godzin w każdym z 4 semestrów) zająć lektoratowych. Na studiach
niestacjonarnych na wizytowanym kierunku jest również 120 godzin zajęć (po 24 godziny w 5
semestrach). Na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku inżynieria
środowiska jest 15 godzin (1 semestr) języka obcego. Po ukończeniu pełnego kursu studenci
zobowiązani są do zdania wydziałowego egzaminu wewnętrznego.
Podział na grupy zaawansowania z języka obcego na studiach I stopnia odbywa się na podstawie
wyników matur, co powoduje przypadki dużego zróżnicowania poziomu członków grupy. Na
studiach II stopnia podział na grupy odbywa się na podstawie wybranych specjalności.
Dodatkowo w ramach programu kształcenia na pierwszym i drugim stopniu studiów
stacjonarnych realizowane jest 30 godzin zajęć prowadzonych w j. angielskim, co wynika z
Uchwały nr 124/10 Senatu PŚk. Zajęcia są wybierane przez studentów z oferty, do której zalicza
się zarówno wykłady, jak i ćwiczenia i projekty.
Wydział pozyskuje profesorów z zagranicy do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dotychczas
zajęcia realizowali pracownik naukowy z Kanady (przedmiot Przedsiębiorczość i innowacje) i
pracownik ze Stanów Zjednoczonych (przedmiot Komunikacja interpersonalna).
Współpraca międzynarodowa WIŚGiE realizowana jest również poprzez staże, wymianę
doświadczeń naukowych (w tym wspólne publikacje) oraz kształcenie kadr w ramach umów
dwustronnych. ZO przedstawiono wykaz ww. umów.
W latach 2012-2017 realizowane były wyjazdy pracowników WIŚGiE do ośrodków
zagranicznych w Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, na Słowacji i na Ukrainie.
Należy nadmienić, że kadra WIŚGiE prowadzi indywidualne działania w zakresie współpracy
międzynarodowej, wykraczające poza umowy i porozumienia. Przykładem jest współpraca
jednego z profesorów w zakresie zagadnień mrozowych w podłożu oraz fizykochemii minerałów
ilastych. Przejawem tej współpracy były wizyty naukowców z renomowanych ośrodków i
prezentacje w formie seminariów: profesora z Hokkaido University, Sapporo, Japonia (rok 2008)
oraz doktora z Fairbanks University of Alaska, USA (rok 2009).
Warto dodać, że obecnie PŚk uzyskało finansowanie projektu pt: „Politechnika Świętokrzyska
nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach programu PO WER,
Oś III, Działanie 3.5 “Kompleksowe programy szkół wyższych”. W ramach projektu dydaktycy
będą mogli uczestniczyć w dwutygodniowych stażach dydaktycznych na uczelni słowackiej.
Pracownicy Wydziału są członkami Komitetów naukowych konferencji o zasięgu
międzynarodowym. Przykładowo jeden z profesorów był członkiem komitetów naukowych
trzech konferencji międzynarodowych poświęconych zagadnieniom zagrożeń geotechnicznych
w inżynierii środowiska International Geotechnical Symposium (IGS) „Disaster Mitigation in
Special Geoenvironmental Conditions” rok 2011, 2013, 2015. Doktor habilitowana była
członkiem Komitetu Naukowego Konferencji: „No-Dig Poland 2016” Politechnika
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Świętokrzyska, International Conference Energy, Environment and Material Systems,
Politechnika Opolska, 13 – 15.09.2017, Polanica-Zdrój oraz International Conference on
Advances in Energy Systems and Environmental Engineering, Politechnika Wrocławska, 2 –
5.07.2017, Wrocław. W ubiegłym roku jeden z profesorów był członkiem Komitetu Naukowego
Konferencji „Geodesy, Cartography and Geoinformatics 2017”, która odbyła się na Słowacji w
terminie 10 – 13.10.2017.
Elementem realizowanej przez Wydział współpracy międzynarodowej jest Międzynarodowa
Konferencja „NO-DIG Poland” organizowana od 2005 roku.
W dniach 23 – 25.11.2017 odbyła się na Wydziale II Międzynarodowa Konferencja Current
Problems of Power Engineering, Construction and Environmental Engineering przy
współudziale Politechniki Koszalińskiej, Iwano-Frankowskiego Narodowyego Technicznego
Uniwersytetu Nafty i Gazu (Ukraina), Katedry Energetyki Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja),
Europejskiej Akademia Edukacji i Nauki i planowana jest kolejna. Głównym organizatorem
konferencji był jeden z profesorów wizytowanej Jednostki z Katedry Fizyki Budowli i Energii
Odnawialnej.
Wydział był współorganizatorem X Międzynarodowej Konferencji Geodesy, Cartography and
Geoinformatics 2017, która odbyła się w dniach 10 – 13.10.2017 r. w Dolinie Demianowskiej
(Słowacja). Pozostali współorganizatorzy to Faculty of Mining, Ecology, Process Control and
Geotechnologies (Universytet Techniczny w Koszycach), Faculty of Civil Engineering
(Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie), Faculty of Civil Engineering (Czeski
Uniwersytet Techniczny w Pradze), Faculty of Science (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika
w Koszycach) i Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.
W działalność międzynarodową Wydziału wpisuje się również dwujęzyczny kwartalnik o
zasięgu międzynarodowym Structure and Environment. Pismo ukazuje się od
9 lat i znajduje się na liście B wykazu czasopism MNiSW z liczbą punktów 9. W roku 2017
Wydział zainicjował kolejne pismo – anglojęzyczny kwartalnik Journal of New Technologies in
Environmental Science, zorientowany przede wszystkim na zagadnienia związane z inżynierią
środowiska. W radach naukowych obydwu pism znajdują się osoby o uznanej renomie z wielu
krajów (Japonia, Stany Zjednoczone, Rosja, Słowacja, Kanada, Ukraina, Chiny, Portugalia,
Republika Czeska, Belgia, Turkmenistan, Bośnia-Hercegowina).
Zespół pod kierunkiem jednego z profesorów Wydziału WIŚGiE uczestniczył jako wykonawca
w Projekcie Badawczym EZ-Line (Novel Technology for low cost re-lining of pipe infrastructure)
finansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7 Ramowego Programu w okresie od
01.10.2010 do 30.09.2013. Grant dotyczył opracowania nowej technologii bezwykopowej
rehabilitacji przewodów infrastruktury podziemnej.
Współpraca międzynarodowa obejmuje również recenzje wykonywane przez pracowników
WIŚGiE dla czasopism z listy A.
Zespół Oceniający pozytywnie ocenia realizowaną w Jednostce politykę umiędzynarodowienia.
Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
Jednostka stwarza dobre warunki do wymiany międzynarodowej dla studentów i pracowników.
Wydział ma przygotowaną ofertę całościowego programu studiów na kierunku inżynieria
środowiska w języku angielskim. Obok zajęć lektoratowych Jednostka wprowadziła zajęcia z
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języka angielskiego dotyczące specjalistycznego nazewnictwa. Pozytywnie należy ocenić
stosowaną przez Jednostkę praktykę zapraszania uczonych z uczelni zagranicznych do
prowadzenia wybranych zajęć. Pracownicy wizytowanej Jednostki uczestniczą w licznych
programach międzynarodowych.
Dobre praktyki
1. Opracowany program kształcenia w języku angielskim, co pozwoli studentom ocenianego
kierunku zapoznać się z terminologią angielską stosowaną w inżynierii środowiska.
2. Wydawanie czasopism o zasięgu międzynarodowym (Structure and Environment, Journal of
New Technologies in Environmental Science). Zarówno pracownicy, jak i studenci mają
możliwość publikowania wyników badań, jak również poznawania aktualnych badań
realizowanych w uczelniach zagranicznych.
Zalecenia
1. Wprowadzenie testu poziomującego z języka obcego przy podziale studentów na grupy o
różnym poziomie zaawansowania.
Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia
7.1. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa
7.2. Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne
7.3. Rozwój i doskonalenie infrastruktury
Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 7
7.1.
Bazę dydaktyczną WIŚGiE stanowi nowo wybudowany, ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budynek ENERGIS, będący siedzibą
Wydziału oraz pomieszczenia zlokalizowane w sąsiadującym i połączonym łącznikiem budynku
A, wyremontowane w ramach projektu MODIN, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Polski Wschodniej, jak również aule wykładowe wspólne dla
całej Uczelni. Obiekty dydaktyczne Politechniki Świętokrzyskiej wraz z terenami zielonymi oraz
domami dla studentów stanowią zwarty kompleks położony w centrum Kielc.
Budynek ENERGIS to nowoczesny, energooszczędny, inteligentny obiekt dydaktyczno –
laboratoryjny zasilany z odnawialnych źródeł energii, który łączy funkcje dydaktyczne,
badawcze i naukowe. W budynku są 22 sale, w tym wykładowe, audytoryjne, ćwiczeniowoprojektowe, seminaryjne, pracownie komputerowe oraz laboratoria. Aktualna struktura
organizacyjna Wydziału z podziałem na laboratoria utworzone w ramach projektów
finansowanych ze środków europejskich, określona została Zarządzeniem Rektora 8/15 z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki
i Energetyki.
Na I piętrze znajdują się cztery sale wykładowe na 120, 80, 64 i 56 osób. W dwóch z nich
znajdują się stałe wystawy tematyczne związane z procesem dydaktycznym na kierunku
inżynieria środowiska, ufundowane przez firmy zewnętrzne (KWH Pipe i FV Plast). Na piętrze
II znajdują się cztery pracownie komputerowe oraz dwie sale ćwiczeniowe na 30 i 42 osoby,
dziekanat i biuro Dziekana.
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W pracowniach komputerowych jest łącznie 60 stanowisk obsługiwanych z jednego serwera
(domena WPK, serwer aplikacji, serwer plików, serwer kluczy sieciowych, zarządzanie stacjami
roboczymi, zdalny dostęp do aplikacji). Jedna z pracowni (15 stanowisk komputerowych)
wyposażona jest w stacje fotogrametryczne, karty grafiki 3D, monitory 3D, okulary 3D. Wykaz
zainstalowanego oprogramowania obejmuje: Microsoft Windows 7 Professional (system
operacyjny), Microsoft Office Autodesk Infractructure Design Suite Ultimate 2013 (AutoCAD
Civil 3D, AutoCAD, AutoCAD Map3D, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Navisworks
Manager, Autodesk Revit Structure, Autodesk Infrastructure Modeler, AutoCAD Raster Design,
AutoCAD Utility Design), Windows Server 2012, Corel X6, Corel X5, Adobe Photoshop
Elements 12, C-Geo, EW-Mapa, Ilwis, Operat FB, Norma Pro, Visual Studio.NET Professional,
Visual Studio Professional, Arcadia PRO 4 TERMO, CERTO, ArcGIS, QGIS, Sokkia, gLAB,
SSOWeb, EXPERT Certyfikat Energetyczny, Mikromap, WINKalk, Gimp, Mathcad, Geomatica
9.1
Każda stacja robocza jest podłączona do internetu (LAN). Ponadto, na Wydziale dostępne jest
połączenie bezprzewodowe WiFi dla studentów i pracowników Wydziału. Wydział wyposażony
jest w kioski multimedialne – można uzyskać połączenie z wewnętrzną siecią Politechniki
Świętokrzyskiej. Należy podkreślić, że każdy ze studentów może otrzymać własny adres e-mail,
jak również może uzyskać nieodpłatnie dostęp do oprogramowania w systemie DreamSpark. Dla
studentów dostępna jest także platforma Moodle, gdzie prowadzący zajęcia mogą zamieszczać
materiały do zajęć oraz wymieniać informacje ze studentami.
Na III piętrze znajdują się cztery sale ćwiczeniowo-laboratoryjne na 25 i 36 osób
oraz pomieszczenia pracowników Wydziału.
Na piętrze IV znajduje się największa aula wykładowa na 200 osób oraz pomieszczenie do
obsługi systemu BMS zarządzającego budynkiem. Wszystkie dane z monitorowania pracy
urządzeń w budynku są dostępne dla zainteresowanych, a jednocześnie bieżące parametry pracy
obiektu prezentowane są na ekranie monitora na parterze.
Warte podkreślenia jest to, że na dachu budynku Wydziału znajdują się instalacje solarne i
fotowoltaiczne produkujące energię na potrzeby budynku, jak i stanowiące pomoc dydaktyczną
i laboratorium badawcze.
Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia w których zlokalizowane są pompy ciepła, centrala
wywiewno-nawiewna oraz system przygotowania c.w.u. z wykorzystaniem ogniw
fotowoltaicznych (znajdujących się na dachu budynku), jak również węzeł cieplny
do podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pomieszczenia te są jednocześnie
laboratoriami dydaktycznymi pozwalającymi na prowadzenie zajęć z zakresu odnawialnych
źródeł energii jak i systemów grzewczych i wentylacyjnych. Należy podkreślić, że w budynku
na poszczególnych poziomach znajdują się różne systemy ogrzewania, tj. z sieci miejskiej jak i
podłogowe z pomp ciepła. System BMS zarządzający budynkiem pozwala z jednej strony
efektywnie zarządzać energią w budynku, a z drugiej jest źródłem danych dotyczących
funkcjonowania obiektu, które można w ramach zajęć analizować, wyciągać wnioski,
proponować wprowadzenie nowych rozwiązań. Tym samym obiekt ten jest nie tylko budynkiem
energooszczędnym ale również laboratorium, w którym możliwe jest testowanie różnych
rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych.
Na poziomie -2 znajdują się pomieszczenia, w których zlokalizowane zostało instrumentarium
sprzętu mierniczego dla kierunku geodezja i kartografia, z którego korzystają również studenci
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kierunku inżynieria środowiska oraz laboratorium badawcze materiałów i instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych.
W budynku dydaktycznym A PŚk Wydział zajmuje pomieszczenia zlokalizowane na IV i V
piętrze tego budynku, oraz na hali laboratoryjnej na poziomie piwnic. Znajdują się tam
laboratoria Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Pracownia Analiz Środowiska, Laboratorium
Geotechniki, Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych, Pracownia Analiz Środowiska,
Laboratorium Ogrzewnictwa, laboratorium Katedry Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej,
Pracownia Analiz Środowiska oraz Biologii Sanitarnej, Laboratorium Geotechniki, Pracownia
Hydrauliki i Mechaniki Płynów, Laboratorium Hydrauliki i Hydrologii, jak również komora
klimatyczna. Wymienione laboratoria i pracownie wyposażone są w aparaturę zapewniającą
realizację efektów kształcenia, w szczególności z zakresu umiejętności.
Budynek dydaktyczny A dostosowany jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
Wydział zajmuje także pomieszczenia zlokalizowane w budynku PŚk w Dąbrowie, gdzie
znajdują się pomieszczenia Laboratorium Inżynierii Środowiska Katedry Sieci i Instalacji
Sanitarnych.
Dla studentów Wydziału udostępniane są również sala w budynku B, mieszcząca 197 studentów
oraz Aula Główna Politechniki, znajdująca się w centralnej części kampusu, skomunikowana z
budynkami dydaktycznymi. Dodatkowo, zajęcia laboratoryjne z fizyki odbywają się we
wspólnym dla studentów Politechniki Laboratorium Fizyki, znajdującym się w budynku
dydaktycznym C.
Studenci kierunku inżynieria środowiska korzystają również, w ramach zajęć
z wychowania fizycznego, z wybudowanej w 2010 r. hali sportowej, usytuowanej w kompleksie
akademickim, z dogodną komunikacją pomiędzy budynkiem Energis a obiektem sportowym.
Hala ma 3400 m2 powierzchni, w tym 1700 m2 boisk. Mieszczą się na niej boiska do piłki ręcznej,
siatkowej i koszykówki. Widownia przewidziana jest na 500 osób. Hala posiada ponadto salę do
aerobiku i strzelnicę sportową, i spełnia wszelkie wymogi federacji europejskich.
Do dyspozycji studentów jest także Klub Studencki „Pod Krechą”, który mieści się w kampusie
akademickim Politechniki Świętokrzyskiej.
Studenci wizytowanego kierunku odbywają praktyki studenckie w przedsiębiorstwach
dysponujących infrastrukturą zapewniającą realizację wszystkich efektów kształcenia
określonych w sylabusie praktyki.
W opinii Zespołu Oceniającego infrastruktura naukowo-dydaktyczna w pełni zabezpiecza
realizację procesu kształcenia oraz prowadzenie badań na wysokim poziomie. W ten sposób
zabezpieczone są warunki do osiągniecia wszystkich założonych efektów kształcenia
przypisanych do poszczególnych modułów. Posiadana przez Jednostkę baza naukowodydaktyczna umożliwia studentom I stopnia przygotowanie do prowadzenia badań, zaś
studentom II stopnia udział w badaniach.
Pomieszczenia dydaktyczne, w tym zwłaszcza laboratoria spełniają warunki pod względem
BHP.
7.2.
Biblioteka Główna PŚk jest największą ogólnodostępną biblioteką naukowo-techniczną w
regionie świętokrzyskim. Budynek Biblioteki Głównej obok swojego podstawowego
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przeznaczenia, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów
własnych i światowych przez węzeł Internetu, umożliwia organizację i obsługę konferencji i
sympozjów naukowych. Stwarza również możliwość inspirowania i promowania ważnych
działań naukowo-badawczych indywidualnych pracowników i studentów oraz ludzi z twórczą
inwencją w dziedzinie nauk technicznych.
Działalność biblioteki oparta jest na swobodnym dostępie informatycznym do światowych
zasobów wiedzy. W bibliotece jest 256 miejsc dla czytelników, 12 kabin do pracy indywidualnej
i zespołowej, 96 nowoczesnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
elektronicznych katalogów książek, obsługi wypożyczeń i baz bibliograficznych. Użytkownicy
mają wolny dostęp do 80% zbiorów bibliotecznych oraz mogą korzystać z samoobsługowych
urządzeń do wypożyczeń i zwrotów książek oraz do urządzeń reprograficznych. Mają również
możliwość elektronicznej rezerwacji książki, a także jej prolongaty.
Biblioteka gromadzi i udostępnia ok. 133.200 egzemplarzy książek, w tym zestaw podręczników
z zakresu inżynierii środowiska
Zasoby biblioteki obejmują literaturę niezbędną do pracy naukowej i obsługi procesu
dydaktycznego Uczelni. Mając na uwadze rozległość rynku wydawniczego i zróżnicowanie
potrzeb informacyjnych użytkowników BG, biblioteka stara się stworzyć optymalną kolekcję
biblioteczną, uwzględniając wszystkie, zgodnie z kierunkami kształcenia w Politechnice
Świętokrzyskiej dezyderaty pracowników i studentów. W tym celu udostępniony jest na stronie
www biblioteki formularz zamówień, co ułatwia czytelnikom zgłaszanie do zakupu potrzebnych
pozycji. Poza tym, organizowane są wystawy książek polskich i zagranicznych, dokonywane są
zakupy wszystkich wskazanych przez użytkowników publikacji.
Zapewniony jest również dostęp do krajowej licencji akademickiej obejmującej ponad 35 tys.
tytułów czasopism zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej oraz dostęp do pełnych
tekstów książek wydawnictw Springer Link (16700 tyt. Książek) i 10558 wolumenów, tzw. serii
książkowych, EBSCO (1987 tytułów), Elsevier (1641 tytułów).
Studenci korzystają z ogólnodostępnej bazy „Lektury”, która zawiera wykaz podręczników do
każdego przedmiotu (6036 rekordów), jakie wykładowca umieścił w karcie przedmiotu (łącznie
17377 lektur). Znajdują się tam książki, artykuły z czasopism, instrukcje, normy, a także adresy
stron www. Z poziomu bazy możliwe jest sprawdzenie dostępności danej publikacji w zbiorach
biblioteki w postaci danych bibliograficznych oraz jej statusu udostępniania lub linku, jeśli
istnieje postać cyfrowa, odsyłającego do pełnego tekstu danej publikacji. Baza „Lektury”
dostępna jest pod adresem: http://www.lib.tu.kielce.pl/BazaLektur
Z poziomu katalogu bibliotecznego istnieje dostęp do 114 publikacji w wersji elektronicznej
(skryptów i podręczników pracowników PŚk wydanych przez wydawnictwo uczelniane).
Biblioteka dysponuje bogatym zbiorem zasobów bibliotecznych z zakresu inżynierii środowiska,
geomatyki i energetyki (czasopisma i bazy), które obejmują:
 dostęp do 9 konsorcjów akademickich: Springer Link, Science Direct (Elsevier), pakiet
podstawowy EBSCO, Wiley, Scopus, Web of Science, Nature, Science, IEEE/IET
Electronic Library,
 bazy w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki http://wbn.edu.pl/ (np. PSJC, BAZTECH),
 naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne http://www.arianta.pl/,
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 pełnotekstowe serwisy czasopism online dostępne bezpłatnie w Internecie (np. De Gruyter
Open, Open J-Gate, DOAJ, Meta-Press, Hindawi, Science Alert),
 serwisy umożliwiające przeszukiwanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych (Federacja
Bibliotek Cyfrowych) http://fbc.pionier.net.pl/owoc,
 NUKAT - katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych www.nukat.edu.pl,
 pojedyncze tytuły pełnotekstowych czasopism elektronicznych uzyskanych drogą
prenumeraty oraz w wersji Open Access (np. Foundations of Civil and Environmental
Engineering; Architecture Civil Engineering Environment; Journal of Water and Land
Development; Geomatics and Environmental Engineering; Geoinżynieria. Drogi, Mosty,
Tunele, Arcana GIS),
 uczelniane wydawnictwa ciągłe - Zeszyty Naukowe (np. Prace Naukowe Politechniki
Warszawskiej. Seria Inżynieria Środowiska; Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej.
Inżynieria Środowiska),
 periodyki pozyskiwane drogą wymiany i darów: Budownictwo i Inżynieria Środowiska,
Civil and Environmental Engineering/Politechnika Białostocka, Czasopismo Inżynierii
Lądowej, Środowiska i Architektury/Politechnika Rzeszowska, Zeszyty Naukowe.
Budownictwo. Inżynieria Środowiska/Politechnika Rzeszowska, Prace Naukowe
Politechniki Warszawskiej. Seria Geodezja, Czysta Energia, Przegląd Naukowy. Inżynieria
i Kształtowanie Środowiska, Wodociągi i Kanalizacja, Recykling, Structure &
Environment, Arcana GIS, Zieleń Miejska,
 czasopismo wydawane przez WIŚGiE oraz WBiA PŚk: Structure and Environment,
 prenumerata czasopism dla WIŚGiE w 2017 r. - 35 tytuły polskie i 10 tytułów
zagranicznych w wersji drukowanej.
Biblioteka zorganizowała testowy dostęp do 12 baz danych z zakresu nauk technicznych,
ścisłych i nauk pokrewnych. Gromadzone dla potrzeb czytelników bezpłatne e-zasoby
(elektroniczne archiwa czasopism prenumerowanych, zbiory linków do pełnotekstowych
zasobów internetowych, czasopisma zdigitalizowane) stanowią ważne źródło informacji. Dzięki
wykorzystaniu najnowszych nośników danych cieszą się one ogromnym zainteresowaniem.
Ponadto, udostępniane są zbiory specjalne w tym:
 zbiory normalizacyjne - wszystkie Polskie Normy-PN, Normy Europejskie PN-EN, PN-EN
ISO, PN-ISO, PN-IEC, normy branżowe,
 zbiory dokumentów prawnych: Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polskie,
zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (baza Lex Omega-on-line).
W celu pełnego wykorzystywania zasobów bibliotecznych, a także w celu wyeliminowania
wśród studentów takich pojęć jak „zagubiony w hiperprzestrzeni” czy „szum informacyjny” w
Bibliotece prowadzone są cykliczne szkolenia z „Przysposobienia bibliotecznego” – na każde
zgłoszenie studenta, a także specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi elektronicznych baz
danych.
Brakujące pozycje są sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i
zagranicznych. Biblioteka współpracuje z 18 bibliotekami naukowymi zagranicznymi i 198
bibliotekami polskimi.
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Obiekt biblioteki dysponuje możliwością przewożenia osób niepełnosprawnych (dwie windy)
oraz wyposażony jest w pochylnię zewnętrzną. Usytuowanie regałów w wolnym dostępie
uwzględnia poruszanie się pomiędzy nimi osób niepełnosprawnych.
W opinii ZO Uczelnia zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych studentom i pracownikom
wizytowanego kierunku. Biblioteka posiada pozycje wyszczególnione w sylabusach. Zasoby
biblioteczne zapewniają osiąganie efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych. Posiadane przez bibliotekę zbiory są przydatne do prowadzenia badań
naukowych, zwłaszcza bogaty zestaw czasopism naukowych z obiegu międzynarodowego oraz
dostęp do baz. Zasoby biblioteczne są dostosowane do liczebności studentów. Zasoby
biblioteczne, informacyjne i edukacyjne, służące realizacji procesu kształcenia oraz prowadzeniu
badań naukowych są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
7.3.
Baza dydaktyczna WIŚGiE wraz z wyposażeniem jest na bieżąco monitorowana
i doposażana. Wydział konsekwentnie dąży do ciągłego rozwoju i doskonalenia bazy
dydaktyczno–naukowej poprzez wdrażanie i realizację projektów mających na celu poprawę i
monitorowanie warunków kształcenia. W miarę posiadanych środków finansowych
kierownictwo Jednostki dokonuje zakupów wyposażania laboratoryjnego. Studenci, na
spotkaniach z kierownictwem Wydziału, mogą składać swoje uwagi odnośnie wyposażenia sal
laboratoryjnych oraz innych potrzeb, istotnych z ich punktu widzenia. Potrzeby te realizowane
są na bieżąco (do kwoty 3500 zł). Dotyczy to również podręczników.
W roku 2012 WIŚGiE otrzymał nagrodę w wysokości 1 mln zł za opracowane przez Wydział,
uznane jako wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku „inżynieria środowiska” na studiach I
stopnia. Środki pozyskane z nagrody, przyznanej przez MNiSW w konkursie na dofinansowanie
podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy
jakości kształcenia posłużyły na:
 utworzenie dodatkowej pracowni komputerowej dla studentów,
 doposażenie sprzętowe laboratoriów WIŚGiE,
 finansowanie wizyt studyjnych, udziału studentów w targach branżowych
i konferencjach,
 dofinansowanie działalności Kół Naukowych,
 finansowanie udziału nauczycieli akademickich w szkoleniach dydaktycznych,
 finansowanie bieżących napraw i potrzeb sprzętowych dla dydaktyki.
Wydział przejawia szczególną aktywność w pozyskiwaniu środków na modernizację
infrastruktury.
Projekt Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w. realizowany był w okresie
01.10.2010 - 31.03.2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV
Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. Celem projektu było dostosowanie oferty kształcenia w
Politechnice Świętokrzyskiej do wymogów międzynarodowego i krajowego rynku pracy oraz
aktualnych uwarunkowań gospodarczych. Budżet projektu ogółem, wg złożonego wniosku,
wynosił 5 885 747,00 zł. Projekt przyczynił się do wzbogacenia oferty edukacyjnej i procesu
kształcenia studentów Politechniki Świętokrzyskiej, a także rozwoju kompetencji nauczycieli
akademickich na wszystkich wydziałach Uczelni poprzez:
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 uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia geodezja i kartografia na Wydziale
Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 wprowadzenie na każdym Wydziale na I i II stopniu studiów zajęć w języku angielskim
oraz udostępnienie studentom materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej w
języku angielskim,
 uruchomienie dwóch kierunków studiów podyplomowych od roku akademickiego
2011/2012: „Wycena nieruchomości” i „Odnawialne źródła energii” w innowacyjnej
formie kształcenia na odległość,
 uruchomienie
specjalistycznych
kursów
językowych
oraz
warsztatów
z wystąpień publicznych i komunikacji wizualnej dla kadry dydaktycznej,
 organizowanie staży i szkoleń w zagranicznych i krajowych ośrodkach dla kadry
dydaktycznej,
 wsparcie dla studentów niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie barier utrudniających im
możliwość korzystania z usług edukacyjnych Politechniki Świętokrzyskiej.
W opinii Zespołu Oceniającego kilka wymienionych powyżej przedsięwzięć przyczyniło się do
poprawy warunków kształcenia na wizytowanym kierunku.
W latach 2012-2015 realizowany był Projekt „Doposażenie laboratoriów wspomagających
proces dydaktyczny kierunkach „inżynieria środowiska” oraz „geodezja i kartografia” w
Politechnice Świętokrzyskiej”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania
2.1 „Rozwój Innowacji, Wspieranie Działalności Dydaktycznej I Badawczej Szkół Wyższych
Oraz Placówek Sektora „Badania I Rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Projekt obejmował doposażenie
laboratoriów badawczo-dydaktycznych dla studentów kierunku „inżynieria środowiska” oraz
„geodezja i kartografia” na łączną kwotę 355466,07 zł. W ramach projektu:
 do Laboratorium Hydrauliki i Hydrologii zakupiono urządzenie do badania przepływów w
przewodach ciśnieniowych z możliwością obserwacji przejścia przepływu z ruchu
laminarnego na turbulentny; urządzenie obrazujące równanie Bernouliego oraz pomiar
ciśnienia statycznego; stanowisko do badania przepływu wody w ośrodku gruntowym oraz
układ pompowy ze zbiornikiem dolnym,
 do Laboratorium Geotechniki zakupiono aparat bezpośredniego ścinania umożliwiający
szybkie wyznaczenie podstawowych parametrów mechanicznych gruntów niezbędnych
przy ocenie stateczności skarp, planowaniu robót rekultywacyjnych i projektowaniu
posadowień
 do Pracowni Analiz Środowiska zakupiono deszczomierz do ilościowego i jakościowego
badania chwilowych opadów atmosferycznych,
 do Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji zakupiono 20 stacji fotogrametrycznoteledetekcyjnych oraz zakupiono tachimetry elektroniczne bezlustrowe (8 szt.), niwelatory
laserowe rotacyjne (2 szt.), ręczne dalmierze laserowe (5 szt.).
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 20072013 Wydział realizował projekt MIBIOL (modernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii
Środowiskowej i Mikroklimatu) w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Wartość
dofinansowania w projekcie wynosiła 923 477,49 zł. Celem projektu było przeprowadzenie prac
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remontowo-budowlanych w Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu oraz budowa
budynku pełniącego funkcję komory klimatycznej do obsługi Laboratorium, Laboratorium
Doświadczalne, utworzenie nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej, prowadzenie
badań naukowych w oparciu o nowoczesne technologie oraz upowszechnienie wiedzy o
prowadzonych badaniach naukowych na potrzeby przemysłu. Dyplomanci i doktoranci mają
możliwość korzystać z zakupionej aparatury w ramach realizacji prac dyplomowych i
doktorskich.
Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Uczelni o niezbędną aparaturę do bezpiecznego
i zgodnego ze standardami Unii Europejskiej prowadzenia prac naukowo-badawczych dotyczyć
będzie Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa I: Innowacja i nauka; Działania 1.1: Wsparcie Infrastruktury B+R; Cel
szczegółowy: Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo–rozwojowej realizowany jest
obecnie projekt CENWIS (Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji
Regionu Świętokrzyskiego). Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt inwestycji: 75 510 000,00 zł. Wartość
dofinansowania: 66 854 453,76 zł. Okres realizacji: styczeń 2017 - grudzień 2020 roku.
Głównymi celami projektu CENWIS są, między innymi, zbudowanie interdyscyplinarnego
unikatowego i innowacyjnego Centrum Naukowo–Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji
Regionu Świętokrzyskiego wyposażonego w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczo–
rozwojową, utworzenie na bazie zasobów nowoczesnej infrastruktury badawczej zaplecza
naukowo–badawczo–wdrożeniowego dla przedsiębiorstw głównie regionu świętokrzyskiego
oraz wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz proinnowacyjnym
otoczeniem biznesu.
W ramach projektu CENWIS na WIŚGIE zostanie:
 utworzone Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej w celu poszukiwania
ekologicznie bezpiecznego i efektywnego sposobu pozyskiwania energii, bardzo istotnego
z punktu widzenia konieczności odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii,
 doposażone Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie prowadzone badania ukierunkowane będą na ocenę
parametrów generowanych przez urządzenia w technologii OZE, w tym urządzenia
prototypowe, których pomiary w skali kraju, ze względu na dostępność do aparatury
i do laboratoriów są ograniczone.
Łączny koszt zaplanowanej aparatury wynosi 6 000 000 zł.
Wydział podjął starania o finasowanie projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, w
ramach którego planuje się rozbudowę bazy laboratoryjnej (Laboratorium Nowoczesnych
Technik Diagnostycznych w Inżynierii i środowiska, Laboratorium Badania Bezpieczeństwa
Pożarowego, Utworzenie stanowiska diagnostycznych turbin wiatrowych, Laboratorium
Technologii Energoefektywnych) oraz doposażenie istniejących laboratoriów (doposażenie
pracowni wymiany ciepła i masy).
W opinii Zespołu Oceniającego Jednostka monitoruje stan infrastruktury naukowodydaktycznej. Należy podkreślić szczególną dbałość o pozyskiwanie środków na zakup nowej
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aparatury i modernizację infrastruktury naukowo-dydaktycznej. W tym obszarze pracownicy
Wydziału przejawiają wyjątkową aktywność.
Studenci mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące infrastruktury w ramach Ankiety oceny zajęć
dydaktycznych, przeprowadzanej 2 razy w roku przez opiekunów lat. Poprzez ankietę studenci
zgłaszali między innymi niewystraczającą liczbę miejsc do siedzenia na korytarzach oraz małą
liczbę wieszaków w szatni. Władze Wydziału na bieżąco podejmują działania naprawcze.
Podczas spotkania z zespołem oceniającym studenci przyznali, że dostrzegają zmiany w
infrastrukturze wynikające ze zgłoszonych przez nich uwag.
Podczas wizytacji infrastruktury został potwierdzony opisany w raporcie samooceny udział
przedstawicieli otoczenia społeczno- gospodarczego w budowaniu infrastruktury badawczej i
dydaktycznejUczelni. Firmy udostępniły Wydziałowi elementy instalacji, które służą do celów
dydaktycznych. Jedna z sal dydaktycznych stanowi o współpracy z przedsiębiorstwem ‘KWH
Pipe’, które przekazało nieodpłatnie asortyment produkowanych przez siebie rur i kształtek
tworzywowych, zgromadzonych w sali dydaktycznej. Firma ‘Sal-Solar’ przekazała model
kolektora słonecznego płaskiego, a firma ‘Frapol’ produkowane przez siebie klapy
przeciwpożarowe. Istotnym elementem są stanowiska badawcze wykonane komercyjnie przez
firmę IT Control np. stanowisko do badania ogniw fotowoltaicznych.
Instalacje znajdujące się w budynku Energis są wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
Wydział jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt i aparaturę badawczą i buduje ofertę
wykorzystania sprzętu i badań z udziałem interesariuszy zewnętrznych. Dowodem tego jest
opracowany katalog aparatury badawczej Wydziału, opisujący aparaturę i sprzęt znajdujący się
w poszczególnych Katedrach i pracowniach, z informacją jakie badania i usługi mogą być
realizowane przez Wydział z wykorzystaniem infrastruktury badawczej.
Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
Infrastruktura WIŚGiE to nowoczesna baza dydaktyczno-laboratoryjna w pełni umożliwiająca
realizację procesu dydaktycznego na kierunku inżynieria środowiska. Należy podkreślić, że
wspólnie z firmami branżowymi organizowane są przez Jednostkę seminaria i pokazy,
stwarzające możliwość zapoznania studentów z najnowszymi technikami i technologiami oraz
aparaturą kontrolno-pomiarową.
Obecnie Politechnika Świętokrzyska jest w trakcie podpisywania umowy ze Świętokrzyskim
Centrum Innowacji i Transferu Technologii, na mocy której studenci WIŚGiE będą mieli dostęp
do „Domu Pasywnego”, budowanego na potrzeby badania efektywności energetycznej dla
rozwoju Regionu Świętokrzyskiego.
W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie na Wydziale programu ZPU – POWER
„Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”,
którego celem będzie podniesienie jakości kształcenia w PŚk, w kontekście potrzeb rynku pracy
oraz możliwości rozwoju kompetencji komunikacyjnych i zawodowych w zakresie
przedsiębiorczości wśród studentów. Program ma być realizowany od 1 maja 2018 do 30
kwietnia 2022. Realizacja projektu przyniesie istotne pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne.
Wpłynie w istotny sposób na dostosowanie oferty kształcenia do dynamicznie zmieniającego się
rynku pracy, podwyższenie jakości kształcenia i rozwój umiejętności zawodowych studentów,
co zwiększy ich szanse zatrudnienia w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Projekt umożliwi
podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności pedagogicznych,
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organizacyjnych i informatycznych poprzez uczestnictwo w różnych formach wsparcia (kursy,
warsztaty, wizyty i staże krajowe i zagraniczne). Przyczyni się również do podniesienia
efektywności pracy administracji Uczelni w organizacji dydaktyki, obsługi studentów, absorpcji
środków finansowych z UE, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W projekcie
kształtowane będą kompetencje zawodowe, komunikacyjne i w zakresie przedsiębiorczości
poprzez certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne w formie
projektowej oraz wizyty studyjne.
Konsolidacja wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów oraz kadry PŚk
w połączeniu z efektami planowanego Projektu CENWIS (Centrum Naukowo-Wdrożeniowe
Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego) znacznie przyczyni się do wzmocnienia
pozycji PŚk na rynku szkolnictwa wyższego.
Ponadto, należy dodać, że obecnie trwają działania w zakresie uzyskania akredytacji Pracowni
Wodociągów i Kanalizacji Laboratorium Inżynierii Środowiska.
W opinii Zespołu Oceniającego infrastruktura naukowo-dydaktyczna w pełni zabezpiecza
realizację procesu kształcenia oraz prowadzenie badań na wysokim poziomie. Posiadana przez
Jednostkę baza naukowo-dydaktyczna umożliwia przygotowanie studentów I stopnia do
prowadzenia badań naukowych, zaś studentów II stopnia do uczestniczenia w tych badaniach.
Pomieszczenia dydaktyczne, w tym zwłaszcza laboratoria spełniają warunki pod względem
BHP.
Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych studentom i pracownikom wizytowanego
kierunku. Zasoby biblioteczne zapewniają osiąganie efektów kształcenia z zakresu wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych. Posiadane przez Bibliotekę zbiory zabezpieczają
literaturę do prowadzenia badań naukowych, zwłaszcza bogaty zestaw czasopism naukowych z
obiegu międzynarodowego oraz dostęp do baz. Biblioteka zapewnia dobre warunki do
korzystania ze zbiorów przez osoby z niepełnosprawnościami.
Jednostka monitoruje stan infrastruktury naukowo-dydaktycznej. Należy podkreślić szczególną
dbałość o pozyskiwanie środków na zakup nowej aparatury i modernizację infrastruktury
naukowo-dydaktycznej.
Dobre praktyki
1. Ponadprzeciętna aktywność pracowników Jednostki w pozyskiwaniu środków na
modernizację infrastruktury naukowo-dydaktycznej.
2. Opracowanie katalogu aparatury badawczej Wydziału, opisującego aparaturę i sprzęt
znajdujący się w poszczególnych Katedrach i pracowniach, z informacją jakie badania i
usługi mogą być realizowane przez Wydział z wykorzystaniem infrastruktury badawczej.
Katalog jest wydany w formie papierowej, a także upubliczniony na stronie internetowej w
formie PDF.
Zalecenia
---------------
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Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania
efektów kształcenia
8.1. Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania
efektów kształcenia
8.2. Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów
Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 8
8.1.
Na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki funkcjonuje system opieki
naukowej, dydaktycznej i materialnej dla studentów. Wydział zapewnia studentom wsparcie
dydaktyczne udzielane przez nauczycieli akademickich. Studenci kierunku inżynieria
środowiska mają możliwość odbywania konsultacji z nauczycielami akademickimi podczas
wyznaczonych dyżurów oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Terminy konsultacji są
dostosowane do potrzeb studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Godziny konsultacji są
dostępne on-line. Podczas spotkania z ZO studenci przyznali, że nauczyciele akademiccy chętnie
udzielają im wsparcia, pochodzą do nich z cierpliwością i uprzejmością, a także dostosowują
godziny konsultacji do ich potrzeb. Studenci mają dostęp do dodatkowych materiałów
dydaktycznych i pomocy naukowych takich jak skrypty, konspekty, dodatkowa literatura czy
prezentacje z zajęć. Nauczyciele akademiccy udostępniają studentom materiały za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez platformę Moodle. Do programu kształcenia
wprowadzony został dla studentów I roku przedmiot Akademickie dobre wychowanie, podczas
którego poznają zasady savoir vivre oraz ich znaczenie w życiu akademickim i zawodowym.
Niezbędne informacje o przedmiotach znajdują się w kartach przedmiotów, które zawierają
ogólną charakterystykę przedmiotu, efekty kształcenia, treści kształcenia, metody sprawdzania
efektów kształcenia, nakład pracy studenta oraz literaturę. Nauczyciele akademiccy prezentują
ich treść podczas pierwszych zajęć, są one również dostępne online. Na Wydziale opiekę
dydaktyczną sprawują również opiekunowie lat, do których zadań należy bieżące rozwiązywanie
problemów związanych z procesem kształcenia. Opiekunowie regularnie, 2 razy w roku
organizują spotkania ze studentami, podczas których studenci mogą zgłaszać ewentualne
problemy, a także przedstawiać swoje propozycje zmian w zakresie wsparcia dydaktycznego,
materialnego, a także warunków socjalno-bytowych. Studenci kierunku inżynieria środowiska w
razie potrzeby mogą również liczyć na wsparcie prodziekanów ds. studenckich i dydaktyki,
którzy są dostępni podczas wyznaczonych dyżurów. Wszystkich niezbędnych informacji w
zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym udziela studentom dziekanat. W opinii
studentów osoby pracujące w dziekanacie mają odpowiedni zakres wiedzy związanej z procesem
kształcenia oraz udzielają im niezbędnego wsparcia związanego z tokiem studiów. Godziny
pracy dziekanatu dostosowane są do potrzeb studentów studiów stacjonarnych oraz
niestacjonarnych kierunku inżynieria środowiska. Osoby obecne na spotkaniu z ZO wyraziły
bardzo pozytywną opinię dotyczącą pracowników dziekanatu. Studenci przyznali, że osoby
pracujące w dziekanacie są bardzo uprzejme i efektywnie rozwiązują wszystkie problemy.
Zgodnie z Regulaminem Studiów PŚk w Kielcach studenci mogą studiować według
indywidualnego planu i programu studiów. Indywidualizacja procesu studiowania umożliwia
indywidualny dobór przedmiotów i harmonogramu ich realizacji dostosowany do predyspozycji
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i zainteresowań studenta, przy zachowaniu efektów kształcenia zakładanych dla danego
kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Studenci mają również możliwość studiowania według
indywidualnej organizacji semestru, w ramach której ustalają indywidualne terminy realizacji
obowiązków wynikających z programu studiów bez konieczności uczestniczenia we wszystkich
zajęciach. Podczas spotkania z ZO studenci przyznali, że wiedzą o możliwościach
indywidualizacji procesu studiowania, jednakże z nich nie korzystali, ponieważ nie zaszła taka
potrzeba.
W ramach wsparcia materialnego studenci mogą wnioskować o przyznanie wszystkich
świadczeń wskazanych w art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przyznawaniem
stypendiów zajmuje się dziekanat, pracownicy dziekanatu udzielają wszystkich niezbędnych
informacji związanych z pomocą materialną. Dyżury są dostosowane do potrzeb studentów.
Studenci mają możliwość wypełniania wniosków o pomoc materialną online za pośrednictwem
systemu USOS, co w ich opinii jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Osoby obecne na spotkaniu z
ZO pozytywnie zaopiniowały system przyznawania pomocy materialnej i dostępność osób
odpowiedzialnych za proces przyznawania stypendiów. System pomocy materialnej oferowany
studentom jest racjonalny i przejrzysty oraz nie występują opóźnienia w wypłacie świadczeń.
Podczas spotkania z ZO studenci przyznali, że system stypendialny jest dla nich motywacją do
osiągania lepszych wyników w nauce.
Wydział wspiera studentów w kontaktach z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz w
procesie wchodzenia na rynek pracy. Na PŚk funkcjonuje Akademickie Centrum Kariery (ACK),
które zajmuje się gromadzeniem ofert pracy i praktyk, gromadzeniem i udostępnianiem
informacji i komunikatów o konkursach, szkoleniach, programach dla studentów i absolwentów,
udzielaniem indywidualnych porad w zakresie rozwoju zawodowego, udostępnianiem
poradników na temat poszukiwania pracy i praktyk oraz literatury specjalistycznej,
organizowaniem dodatkowych warsztatów i szkoleń, a także organizacją targów pracy na
Uczelni. Podczas spotkania z ZO studenci stwierdzili, że wiedzą o możliwościach wsparcia
oferowanych przez ACK, przyznali również, że uczestniczyli w organizowanych przez Centrum
szkoleniach. Studenci wizytowanego kierunku na studiach I stopnia uczestniczą w
obowiązkowych praktykach zawodowych, które trwają 4 tygodnie. Na Wydziale funkcjonuje
Wydziałowy kierownik ds. praktyk studenckich dla kierunku inżynieria środowiska, do którego
zadań należy zatwierdzanie miejsc odbywania praktyk, wsparcie studentów w toku realizacji
praktyki, a także jej zaliczenie. Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje dotyczące
praktyk są dostępne na stronie internetowej Wydziału. Studenci podczas spotkania z ZO
stwierdzili, że praktyka zawodowa spełnia ich oczekiwania, a proces organizacji praktyk działa
prawidłowo.
Na PŚk funkcjonuje pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, do zadań którego należy
reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami, podejmowanie działań mających na
celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia, rozwiązywanie bieżących problemów, podejmowanie inicjatyw mających na celu
aktywizację fizyczną i psychologiczną studentów z niepełnosprawnością, a także opiniowanie
wniosków o przyznawanie wsparcia studentom z niepełnosprawnościami. Na WIŚGiE został
powołany pełnomocnik Dziekana ds. studentów niepełnosprawnych, który zajmuje się
wsparciem i rozwiązywaniem bieżących problemów studentów z niepełnosprawnościami na
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Wydziale. Na kierunku inżynieria środowiska studiują obecnie 4 osoby z niepełnosprawnością.
Uczelnia zapewnia studentom z niepełnosprawnościami wsparcie w sferze dydaktycznej,
materialnej oraz socjalno-bytowej. Zgodnie z regulaminem studiów studenci z
niepełnosprawnościami mogą uzyskać zgodę na stosowanie rozwiązań alternatywnych w czasie
studiowania, indywidualną organizację studiów, pozwolenie na korzystanie z urządzeń
audiowizualnych, umożliwiających rejestrację zajęć, zmianę sposobu zdawania egzaminu i
zaliczania przedmiotu, zwiększenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach, a także
wsparcie asystenta. Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studenci z
niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy Wydziału podchodzą indywidualnie do każdej osoby, która się do nich głosi,
wspólnie szukając możliwości likwidacji barier wynikających z niepełnosprawności.
Studenci kierunku inżynieria środowiska aktywnie działają w 4 kołach naukowych. Ponadto, na
Wydziale funkcjonuje Koło Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),
które zrzesza zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich kierunku inżynieria
środowiska. Członkowie Koła zajmują się organizowaniem konferencji, sympozjów,
seminariów, spotkań z branżystami, konkursów, odczytów, a także wyjazdów studialnych i
szkoleniowych. Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska „Krecik” swoim działaniem
obejmuje problemy związane z infrastrukturą podziemną miast. Studenci uczestniczą w wizytach
studyjnych przy realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury podziemnej, a także w
badaniach wnętrza przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych techniką video. Członkowie
Studenckiego Koła Naukowego „Ekolog” biorą udział w szkoleniach, sympozjach,
konferencjach, targach, wyjazdach studyjnych, są współautorami artykułów i referatów
konferencyjnych, a także aktywnie włączają się w promocję wydziału podczas różnych wydarzeń
o zasięgu regionalnym. Koło „EcoClimatica – w zgodzie z naturą” zrzesza studentów
zainteresowanych branżą grzewczą, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Członkowie koła podczas
spotkań poszerzają oni swoją wiedzę z zakresu budownictwa niskoenergetycznego,
projektowania klimatyzacji precyzyjnej, energooszczędności instalacji HAVC oraz systemów
zabezpieczania przed zadymieniem. Studenckiego Koło „RePower” w swojej działalności skupia
się wokół zagadnień odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej obiektów. Jego
członkowie uczestniczą w wizytach studyjnych, a także współpracują z podmiotami zewnętrzami
z regionu. Wydział zapewnia członkom kół naukowych wsparcie finansowe i merytoryczne.
Efektem działania kół jest możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy, zarówno ich członków,
jak i studentów kierunku inżynieria środowiska. Podczas spotkania z ZO członkowie koła
naukowego pozytywnie zaopiniowali wsparcie merytoryczne oraz finansowe zapewniane przez
Wydział. Studenci przyznali, że Władze Wydziału są bardzo otwarte na ich projekty i pomysły,
a także chętnie wspierają ich działalność i motywują do dalszego rozwoju.
W ramach motywowania studentów do rozwoju i osiągania lepszych wyników w nauce
Politechnika Świętokrzyska wspólnie z Kieleckim Parkiem Technologicznym organizuje
Konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Celem konkursu jest ułatwienie młodym ludziom
kontaktu z przedsiębiorcami, a także zaznajomienie studentów z wymaganiami rynku pracy.
Najlepsze prace wybierają przedsiębiorcy, a ich autorzy otrzymują nagrody pieniężne lub płatne
staże. W konkursie biorą udział studenci kierunku inżynieria środowiska, w ostatniej edycji
nagrodę otrzymało 2 studentów wizytowanego kierunku.
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Na WIŚGiE funkcjonuje Wydziałowy Samorząd Studencki, który aktywnie uczestniczy w
działaniach organów kolegialny Wydziału, a także pośredniczy w komunikacji pomiędzy
studentami a władzami Wydziału. Dodatkowo członkowie Wydziałowego Samorządu wspólnie
z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego organizują projekty o charakterze integracyjnym –
rozrywkowym, takie jak Olimpiada Akademicka, Juwenalia, koncerty, a także spotkania z
przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego, czy też wspólnie z Akademickim
Centrum Kariery - targi pracy „Żaklinalia”. Przedstawiciele Samorządu obecni na spotkaniu z
ZO przyznali, że mają zapewnione odpowiednie wsparcie ze strony uczelni. Mogą korzystać z
infrastruktury uczelni, mają zapewnione biuro oraz środki finansowe na działalność. We
wszystkich sprawach związanych z działalnością członkowie Samorządu mogą liczyć na
wsparcie Władz Wydziału. Podczas spotkania z ZO członkowie Wydziałowego Samorządu
Studentów przyznali, że otrzymują rzeczywiste wsparcie od Władz Wydziału, do których mogą
się zgłosić w każdej sprawie. Studenci kierunku inżynieria środowiska mają również możliwość
rozwijania swoich zainteresowań pozanaukowych. Na uczelni działa Międzynarodowa
organizacja studencka AIESEC, Akademicki Związek Sportowy, Akademicki Klub Turystyki
Kwalifikowanej PTTK „SABAT”, zespół wokalno–instrumentalny Music Lab a także Chór
Politechniki Świętokrzyskiej.
8.2.
Skuteczność systemu wsparcia dydaktycznego dla studentów jest systematycznie badana oraz w
miarę możliwości Wydziału udoskonalana. Wsparcie dydaktyczne jest przez studentów oceniane
w ramach Ankiety oceniającej nauczycieli akademickich, która zawiera pytania dotyczące
konsultacji, a także podejścia nauczycieli akademickich do studentów. Badanie ma charakter
ilościowy, na każde pytanie studenci odpowiadają̨ w skali od 1 do 5. Dodatkowo w ramach
regularnych spotkań ze studentami (2 razy w roku) opiekunowie lat przeprowadzają Ankietę
oceny zajęć dydaktycznych. W ramach ankiety studenci mogą wyrażać swoje opinie w
odniesieniu do nauczycieli akademiach, pracowników administracyjnych, a także wszelkich
spraw socjalno-bytowych. Wyniki ankiet są analizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia i przekazywane Dziekanowi, który podejmuje działania mające
na celu rozwiązanie zgłoszonych problemów. Wyniki ankietyzacji wraz z podjętymi działaniami
naprawczymi są dostępne on-line na stronie Wydziału. Podczas spotkania z ZO studenci
przyznali, że chętnie zgłaszają wszystkie problemy za pośrednictwem ankiet lub osobiście do
opiekunów lat. Osoby obecne na spotkaniu z ZO stwierdziły również, że dostrzegają zmiany
wynikające ze zgłoszonych uwag oraz czytają raporty z podjętych działań naprawczych, które są
dostępne na stronie internetowej Wydziału. W ostatnim czasie na wniosek studentów między
innymi wydłużono godziny pracy dziekanatu, zrezygnowano z papierowych indeksów, a także
dostosowano plany zajęć do potrzeb studentów. Ocena obsługi administracyjnej przez studentów
ma charakter kompleksowy, opinie studentów zbierane są w różnych formach, a ocenie podlega
każdy aspekt wsparcia administracyjnego. Ze względu na niewielką liczbę studentów z
niepełnosprawnościami Politechnika Świętokrzyska w Kielcach nie bada w sposób systemowy i
sformalizowany potrzeb tej grupy osób. Pracownicy Wydziału podchodzą do każdego studenta
indywidualnie i zbierają opinie podczas indywidualnych rozmów. Studenci z
niepełnosprawnościami mogą zgłaszać ewentualne problemy do Pełnomocnika Dziekana ds.
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studentów niepełnosprawnych. W ostatnich latach na wniosek studenta z niepełnosprawnością
usunięto barierę architektoniczną, jaką był brak podjazdu w jednym z łączników pomiędzy
budynkami. Uczelnia na bieżąco reaguje na sugestie studentów i dostosowuje metody wsparcia
do indywidualnych potrzeb danego studenta.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas spotkania zespołu wizytującego z
przedstawicielami studentów, Biuro Karier organizuje spotkania z pracodawcami, upubliczniając
informacje na stronie internetowej wydziału oraz na profilu Fb.
Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
System opieki dydaktycznej, materialnej i naukowej jest dostosowany do potrzeb studentów
WIŚGiE Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Studenci mogą liczyć na wsparcie
dydaktyczne ze strony nauczycieli akademickich. Niezbędne wsparcie związane z tokiem
studiów studenci otrzymują od pracowników dziekanatu oraz opiekunów lat. Studenci mają
możliwość zgłaszania ewentualnych problemów bezpośrednio do opiekunów lat, a także za
pośrednictwem ankiet. Osoby obecne na spotkaniu z ZO potwierdziły, że mają zapewnione
rzeczywiste wsparcie ze strony nauczycieli akademickich oraz opiekunów lat. Zgodnie z
regulaminem studiów Politechniki Świętokrzyskiej studenci mają możliwość studiowania
według indywidualnego planu i programu studiów, a także według indywidualnej organizacji
semestru. Na uczelni funkcjonuje efektywny system pomocy materialnej, który w opinii
studentów jest motywacją do osiągania lepszych wyników w nauce. Na PŚk działa Akademickie
Centrum Kariery, które zajmuje się gromadzeniem ofert pracy i praktyk, udostępnianiem
informacji o dodatkowych aktywnościach, udzielaniem indywidualnych porad, udostępnianiem
materiałów informacyjnych, organizowaniem dodatkowych warsztatów i szkoleń, a także
organizacją targów pracy na uczelni. Osoby obecne na spotkaniu z ZO przyznały, że korzystają
z możliwości wsparcia oferowanych przez Centrum. Studenci kierunku inżynieria środowiska
uczestniczą w obowiązkowych praktykach zawodowych. W ich opinii proces organizacji praktyk
działa poprawnie. Studenci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie Pełnomocnika
Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Studentów
Niepełnosprawnych. Studenci kierunku inżynieria środowiska bardzo aktywnie działają w
kołach naukowych, członkowie kół mają zapewnione wsparcie finansowe i merytoryczne.
Władze Wydziału wspierają Wydziałowy Samorząd Studencki, który pomaga studentom w
rozwiązywaniu problemów oraz uczestniczy w działaniach organów kolegialnych Wydziału.
Skuteczność systemu wsparcia dydaktycznego oraz administracyjnego jest systematycznie
badana w ramach Ankiet oceniających nauczycieli akademickich oraz Ankiet oceny zajęć
dydaktycznych. Studenci wizytowanego kierunku dostrzegają zmiany wynikające ze zgłaszanych
uwag przez co chętnie zgłaszają ewentualne problemy.
Uczelnia skutecznie realizuje system motywowania i wspierania studentów w osiąganiu efektów
kształcenia i realizowania współpracy z pracodawcami, poprzez współpracę przy organizacji
dodatkowych staży, praktyk i wizyt studyjnych wspierających proces dydaktyczny, co stanowi
mocną stronę ocenianego kierunku. Słaba stroną jest małe włączanie pracodawców w ocenę
losów absolwentów, badania oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji i umiejętności
absolwentów kierunku.
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Dobre praktyki
1. Wprowadzenie do programu kształcenia dla studentów I roku przedmiotu Akademickie
dobre wychowanie, podczas którego poznają zasady savoir vivre oraz ich znaczenie w życiu
akademickim i zawodowym.
2. Organizacja przez Politechnikę Świętokrzyską, wspólnie z Kieleckim Parkiem
Technologicznym, konkursu na najlepsze prace dyplomowe. Najlepsze prace wybierają
przedsiębiorcy, a ich autorzy otrzymują nagrody pieniężne lub płatne staże.
3. Studenci kierunku inżynieria środowiska bardzo aktywnie działają w czterech kołach
naukowych o różnorodnych obszarach zainteresowań. Władze Wydziału efektywnie
wspierają członków kół i motywują do rozwoju, czego efektem jest szereg aktywności
podejmowanych przez koła, takich jak udział w szkoleniach, sympozjach, konferencjach,
targach, wyjazdach studyjnych, współautorstwo artykułów i referatów konferencyjnych,
promocja Wydziału podczas wydarzeń o zasięgu regionalnym, a także współpraca z
podmiotami zewnętrzami z regionu.
4. Udostępnianie na stronie Wydziału wyników ankietyzacji wraz z podjętymi działaniami
naprawczymi. Studenci zapoznają się z raportami z podjętych działań naprawczych, przez
co dostrzegają swój wpływ na doskonalenia systemu wsparcia funkcjonującego na
Wydziale.
5. Organizacja cyklicznych (2 razy w roku) spotkań opiekunów lat ze studentami, podczas
których mogą oni zgłaszać swoje problemy i sugestie osobiście podczas dyskusji, a także
za pośrednictwem ankiet przeprowadzonych podczas spotkania.
Zalecenia
--------------
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8. Ocena dostosowania się jednostki do zaleceń z ostatniej oceny PKA, w odniesieniu do
wyników bieżącej oceny
PKA po raz drugi oceniała jakość kształcenia na wizytowanym kierunku. Poprzednio Prezydium
Komisji pozytywnie oceniło jakość kształcenia (Uchwała Nr 235/2009 z dnia 23 kwietnia
2009r.; w Uchwale nie wskazano żadnych zaleceń).
Zalecenie z raportu ZO PKA
z wizytacji w 2009 r.

Charakterystyka działań doskonalących
oraz ocena ich skuteczności

Sylwetki absolwenta studiów I i II stopnia zostały
Uzupełnić i poprawić sylwetki absolwenta wg
poprawione; opis znajduje się w Wydziałowej
uwag szczegółowych oraz charakterystyki
Księdze Zapewnienia Jakości Kształcenia
studiów I i II st., udostępnionych podczas
(WKZJK),
jest
też
zamieszczony
w
wizytacji.
Informatorach dla kandydatów na studia.
Poprawić ogólną liczbę zajęć dla wszystkich
form i poziomów studiów dwustopniowych
Godziny przeznaczone na realizację prac
poprzez odjęcie (likwidację w planach) zajęć
dyplomowych nie są wliczane do ogólnej liczby
zorganizowanych
do
realizacji
prac
godzin realizowanych na kierunku inżynieria
dyplomowych; prace te opracowują studenci
środowiska.
w ramach pracy własnej (zgodnie ze standardem)
ocenianej poprzez punkty ECTS.
Wprowadzić niezbędną modyfikację struktury
zajęć w planach (studiów stacj. i niestacj. II st.
W obecnym planie studiów wykłady stanowią
oraz niestacj. I st.) dla zapewnienia wymogu
mniej niż 50% ogólnej liczby godzin.
standardu (ćw. aud.+proj.+lab.+sem.) ≥ 50%
ogólnej liczby zajęć.
Rozważyć zmniejszenie liczby przedmiotów o
Obecny plan studiów znacząco różni się od tego
małej liczbie godzin zajęć (15 godz.)
z 2009 r., aktualnie większość przedmiotów
ograniczonych tylko do wykładów przy
15-godzinnych jest w grupie przedmiotów
zachowaniu dużej oferty do wyboru m.in.
obieralnych.
poprzez aglomerację treści przedmiotów.
Podjąć prace uzupełniające i modyfikujące plany Obecny plan studiów II stacjonarnych jest
studiów stacjonarnych II stopnia (jeszcze nie zmodyfikowany i większość przedmiotów 15uruchomionych), m.in. pod kątem zmniejszenia godzinnych jest w grupie przedmiotów
liczby przedmiotów.
obieralnych.
Zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad Wymogi dotyczące prac dyplomowych zostały
dotyczących
formułowania
tematów
i zdefiniowane (Uchwała Rady Wydziału nr 14/17
egzekwowania wymogów dotyczących prac z dn. 10.05.2017r.) i są zamieszczone na stronie
dyplomowych.
internetowej Wydziału.
Poziom prac dyplomowych jest częstym
przedmiotem
dyskusji
w
Katedrach,
wprowadzony system APD oraz System
Antyplagiatowy
„OSA”;
wprowadzono
ograniczenia
dotyczące
liczby
prac
Zwrócić uwagę na niesatysfakcjonujący poziom
dyplomowych realizowanych przez jednego
niektórych prac dyplomowych inżynierskich i
prowadzącego wyrażony liczbą 80 godz.
magisterskich.
dydaktycznych (Uchwała Rady Wydziału nr
15/17 z dn. 10.05.2017r.), część prac jest
wynikiem współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, niektóre prace stanowią podstawę
publikacji ze studentami.
Zwrócić uwagę na niską aktywność naukową
Aktualnie Wydział posiada kategorię „B”,
części kadry związanej z kierunkiem inżynieria
wykazuje aktywność w składaniu wniosków, w
środowiska,
szczególnie
w
zakresie
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pozyskiwania grantów międzynarodowych –
Wydział posiada kategorię III.
WSZJK - należy rozwinąć i rozbudować: system
informacyjny (w tym rozbudowa Systemu
Obsługi Studentów), a także (w ramach
wdrażania
Uczelnianych
Standardów)
monitorowanie i ocenę procesu nauczania.
Zastrzeżenia dotyczące spraw studenckich:
wadliwe zapisy w Regulaminie Przyznawania
Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom
Politechniki Świętokrzyskiej; brak pełnego
dostosowania budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych; brak miejsc do swobodnego
wypoczynku na terenie Wydziału oraz miejsc do
wypoczynku przed budynkami.

2017 r. uzyskano 4 granty w Konkursie
„MINIATURA”.
Wdrożono WSZJK, wdrożono system USOS,
systematycznie prowadzona jest ocena procesu
nauczania i ocena kadry.
Aktualnie obowiązuje nowy Regulamin Pomocy
Materialnej; obiekty PŚk dostosowane są do
potrzeb osób niepełnosprawnych; studenci mają
miejsca do odpoczynku (wnęka w holu I piętro
Energis, Klub Studencki, krzesła na korytarzach,
ławki przed budynkiem).

Wnioski: Władze Wydziału podjęły działania doskonalące we wszystkich obszarach objętych
zaleceniami z poprzedniej oceny PKA, przede wszystkim: zdefiniowano sylwetki absolwenta
studiów I i II st. (zaprezentowane w WKZJK); w obecnym planie studiów godziny przeznaczone
na prace dyplomową nie są wliczane do ogólnej liczby godzin określonej dla kierunku inżynieria
środowiska; wykłady stanowią mniej niż 50% ogólnej liczby godzin; większość przedmiotów
15-godzinnych jest w grupie przedmiotów obieralnych; wprowadzono system APD oraz System
Antyplagiatowy „OSA”; zdefiniowano wymagania dotyczące prac dyplomowych oraz
ograniczenia dotyczące liczby prac dyplomowych realizowanych przez jednego nauczyciela (80
godz.); Wydział posiada kategorię „B” (2017 - 4 granty w Konkursie „MINIATURA”);
wdrożono WSZJK i system USOS; uchwalono nowy Regulamin Pomocy Materialnej; obiekty
PŚk dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych; studenci mają miejsca do odpoczynku.

dr hab. inż. Dorota Kulikowska
Przewodnicząca Zespołu Oceniającego
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