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• prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz (członek PKA, przedstawiciel pracodawców), 
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Informacja o wizytacji   i jej przebiegu 

 

Ocena instytucjonalna na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 

Warszawie odbyła się z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach 

harmonogramu prac określonego przez Komisję na rok akademicki 2012/2013. Ocena 

instytucjonalna na Wydziale została przeprowadzona po raz pierwszy. 

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą oceny 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Natomiast raport zespołu oceniającego został opracowany 

na podstawie: przedłożonego przez Uczelnię raportu samooceny, a także przedstawionej w 

toku wizytacji dokumentacji, wizytacji zaplecza naukowo-dydaktycznego, jak również 

spotkań i rozmów przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Wydziału, nauczycielami 

akademickimi, pracownikami administracyjnymi, pracodawcami oraz studentami. 

 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

 

Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  

 

 

1. Strategia określona przez jednostkę
1
 

 

1.1) Zdefiniowaną w „Strategii rozwoju na lata 2012-2022” misją Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania jest wysokiej jakości nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów. 

Studenci ci winni sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i 

gospodarki opartej na wiedzy, wzbogacać swoim profesjonalizmem kapitał ludzki Mazowsza 

                                                           

1
 Punkty 1 – 8 wraz z podpunktami odpowiadają kryteriom określonym w statucie Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena instytucjonalna) 
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i Polski, jak również tworzyć nowe wartości w duchu zrównoważonego rozwoju, zgodnie z 

oczekiwaniami rynku pracy. Również Wydział Architektury WSEiZ definiując swoją misję 

koncentruje się na nowoczesnym, interdyscyplinarnym kształceniu studentów. Kształcenie to 

ma się odbywać w warunkach realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie (ang. lifelong 

learning), w celu przekazania odpowiedniej wiedzy oraz wykształcenia pożądanych 

umiejętności i kompetencji społecznych. Misja Wydziału Architektury doprecyzowuje 

zawarty w strategii WSEiZ postulat kształcenia studentów mających sprostać potrzebom 

rozwojowym społeczeństwa, tak aby absolwenci Wydziału byli zdolni do skutecznej i 

odpowiedzialnej ochrony oraz kreatywnego kształtowania otoczenia przyrodniczego, 

technicznego, artystycznego, społecznego i kulturowego w warunkach zrównoważonego 

rozwoju, wykazując jednocześnie troskę o kondycję i rozwój człowieka. W koncepcji 

kształcenia studentów Wydziału podkreślono ukierunkowanie na kształtowanie umiejętności i 

kompetencji pozwalających, dzięki nabytej wiedzy, na czynny i świadomy udział 

absolwentów w rozwoju Mazowsza i Polski. Określając cele strategiczne Jednostka wyraźnie 

uwzględnia wysoką jakość kształcenia, różnorodność oferty edukacyjnej, innowacyjność form 

i metod kształcenia, odpowiednią infrastrukturę, dbałość o wysokie kwalifikacje kadry 

dydaktycznej prowadzącej badania naukowe powiązane z nauczaniem, jak również 

podmiotowe i partnerskie traktowanie studentów i pracowników oraz wykształcenie trwałych 

relacji z absolwentami. Cele te są w pełni zbieżne z założeniami strategii Uczelni. Zarówno w 

celach strategicznych, jak i w wizji Wydziału Architektury podkreślono, zbieżne z strategią 

Uczelni, powiązanie oferty edukacyjnej z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami rynku pracy 

oraz ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zarówno w zakresie 

działalności dydaktycznej jak i naukowo-badawczej. Oprócz uszczegółowionych celów 

strategicznych, strategia Wydziału Architektury WSEiZ zawiera plan działań na lata 2012-

2016 oraz deklarację, że plan działań na kolejne 5 lat (2017-2022) zostanie stworzony po 

analizie sprawozdania Dziekana z efektywności wykonania działań na lata 2012-2016. W 

planie tym w sposób właściwy powiązano przewidziane działania z celami szczegółowymi, a 

te zaś z celami ogólnymi strategii. Pewnym mankamentem strategii wydziału jest brak ściśle 

zdefiniowanych procedur weryfikacji stopnia osiągania celów szczegółowych 

sformułowanych w planie działania oraz harmonogramu weryfikacji osiągnięcia zadań 

etapowych. Jednakże podział 10-letniego okresu na dwa etapy pięcioletnie w pewnym 

zakresie uzupełnia te niedoskonałości i pozwala na elastyczną modyfikację planu działań po 

pierwszej pięciolatce. Strategia rozwoju Wydziału wykazuje pełną spójność z misją i strategią 

Uczelni poprzez budowanie kultury jakości kształcenia uwzględniającą możliwości rozwoju 

zawodowego i naukowego swoich absolwentów. 

 

1.2) Wydział kształci studentów na 5 kierunkach studiów I stopnia (architektura i 

urbanistyka, budownictwo, architektura wnętrz, wzornictwo, architektura krajobrazu) oraz na 

jednym kierunku studiów II stopnia (architektura i urbanistyka). Obecnie nie są prowadzone 

studia podyplomowe, Jednostka nie posiada też uprawnień do prowadzenia studiów III 

stopnia. Dlatego koncepcja kształcenia opracowana na Wydziale obejmuje głównie studia I 

stopnia. Programy kształcenia wszystkich kierunków i poziomów prowadzonych studiów są 

zbieżne z deklarowanym w strategii Wydziału profilem absolwenta zdolnego do 

„kreatywnego kształtowania otoczenia przyrodniczego, technicznego, artystycznego, 

społecznego, kulturowego w trosce o kondycję i rozwój człowieka w warunkach wdrażania 

idei zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju)”. Pozytywnie ocenić należy zawarte w strategii 

dążenie Wydziału do poszerzenia oferty edukacyjnej o studia II stopnia na kierunkach, na 

których obecnie nie są one prowadzone. Niezbędna jest w tym celu zawarta w strategii 

intensyfikacja działalności naukowo-badawczej.  Chociaż w strategii nie sprecyzowano w 

sposób jawny kierunków rozwoju aktywności naukowo-badawczej, jednakże wymienione 
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cele szczegółowe w sposób pośredni wskazują na te kierunki (np. „organizacja konferencji 

naukowych ARCHBUD i KRAJart”, „udział pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału 

w konkursach projektowych”). Programy kształcenia wszystkich kierunków i poziomów 

prowadzonych studiów pokrywają się też z wachlarzem działalności naukowo-badawczej 

pracowników Wydziału. Ważne jest, że Wydział, będący jednostką szkoły niepublicznej, 

wyraźnie dostrzega i precyzuje  w strategii potrzebę rozwoju działalności naukowo-

badawczej powiązanej z profilem edukacyjnym Świadczą o tym cele szczegółowe 

sformułowane w strategii, takie jak: „wspieranie i inicjowanie projektów, prac badawczo-

rozwojowych, badań naukowych oraz wspieranie propagowania i wdrażania ich wyników”, 

„pozyskiwanie środków na badania naukowe”, „podejmowanie i prowadzenie prac 

badawczych w zakresie zgodnym z realizowanymi kierunkami kształcenia, finansowanych ze 

środków własnych Uczelni”. Fakty te pozwalają stwierdzić, iż na wszystkich prowadzonych 

kierunkach i poziomach studiów Jednostka opracowała koncepcję kształcenia spójną z jej 

celami strategicznymi i strategią Uczelni, wspartą odpowiednią wizją rozwoju badań 

naukowych. 

 

1.3) Zarówno strategia Wydziału Architektury WSEiZ jak i przyjęta koncepcja kształcenia 

świadczą, że Jednostka postrzega swoje miejsce na mapie edukacyjnej Mazowsza i kraju. 

Zgodnie ze strategią Wydział Architektury WSEiZ koncentruje się między innymi na 

„kształceniu cenionych i poszukiwanych przez pracodawców, wysoko wykwalifikowanych 

absolwentów, potrafiących skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe oraz 

kreatywnie adaptować się do ewoluujących potrzeb i oczekiwań rynku pracy”.  

Potwierdzeniem właściwej analizy rynku edukacyjnego i identyfikacji własnej roli na tym 

rynku jest dynamiczny rozwój WSEiZ, w tym Wydziału Architektury – istnienie  

niepublicznej uczelni jest uwarunkowane odnalezieniem swojego miejsca na rynku 

edukacyjnym. Dowodem uznania dla osiągniętej jakości kształcenia na Wydziale i właściwej 

analizy rynku edukacyjnego są też liczne nagrody i wyróżnienia, jakie uzyskała Uczelnia, m 

in.: Uczelnia roku 2006 - za nowoczesny menedżerski profil kształcenia architektów i 

inżynierów budownictwa, odpowiadający wymaganiom współczesnego rynku pracy, Uczelnia 

roku 2008 - za wkład na rzecz rozwoju edukacji w zakresie proekologicznych technologii w 

budownictwie i bioenergetyce, Medal Europejski 2008, XVI Edycja - za studia inżynierskie 

na kierunku Budownictwo, Medal Europejski 2010, XX Edycja - za studia inżynierskie na 

kierunku Budownictwo, Medal Europejski 2011, XXII Edycja - za studia inżynierskie na 

kierunku Architektura i Urbanistyka. Modyfikowanie programów kształcenia oraz 

dywersyfikacja oferty dydaktycznej poprzez dostosowywanie jej do oczekiwań rynku pracy 

lokalnego i ogólnokrajowego jednoznacznie wskazują na realizowane na Wydziale działania 

zapewniające utrzymanie wysokiej pozycji na rynku pracy, dzięki kształceniu absolwentów 

dobrze przygotowanych do konkurencji na rynku pracy. Wysoka jakość kształcenia 

dostosowanego do rynku edukacyjnego jest nadrzędnym zadaniem wielokrotnie 

pojawiającym się w strategii Jednostki. Ciągłemu polepszaniu dostosowania do rynku 

edukacyjnego mają służyć między innymi cele wymienione w strategii, takie jak: „utworzenie 

w latach 2013-2022 nowych specjalności, zgodnych z oczekiwaniami otoczenia społeczno-

gospodarczego”, „rozbudowa systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów                       

z myślą o doskonaleniu kształcenia i aktualizacji oferty edukacyjnej”.  

 

Strategia Wydziału Architektury WSEiZ opracowana została przy współpracy                                  

ze pracownikami Jednostki. Wstępna wersja strategii opracowana w gronie władz 

dziekańskich została następnie poddana konsultacjom z a następnie zatwierdzona przez Radę 

Wydziału.                W trakcie spotkania zespołu wizytującego z pracownikami znaczna część 
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pracowników potwierdziła, iż wyrażała uwagi co do opracowywanej strategii, a prawie 

wszyscy stwierdzili, ze mieli taką możliwość, jednak z niej nie skorzystali.  

 

1.4)  Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie od wielu 

lat prowadzi intensywną współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Do roku 

akademickiego 2012/2013 współpraca w tym zakresie nie była ujęta w systemowe ramy 

jakości kształcenia i głównie opierała się na indywidualnych rozmowach i konsultacjach 

Dziekana i Prodziekana Wydziału z poszczególnymi interesariuszami zewnętrznymi – 

podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami (urzędy miast, urzędy gmin, szkoły średnie). 

Od roku 2012/2013 współpraca ze środowiskiem pracodawców i innych przedstawicieli 

rynku pracy znalazła swoje odzwierciedlenie w kryteriach i procedurach wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia, przede wszystkim przez powołanie wydziałowej 

Rady Pracodawców.  

Ta wieloletnia współpraca Uczelni ze środowiskiem gospodarczym pozwoliła na aktywne 

włączenie interesariuszy zewnętrznych już w etap opracowywania celów strategicznych i 

kierunków działania całej Uczelni, a zatem również Wydziału Architektury, które stały się 

podstawą do przygotowania Strategii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

oraz Strategii Wydziału Architektury uwzględniającej potrzeby otoczenia społeczno-

gospodarczego.  

W misji Wydziału Architektury wizytowanej Uczelni podkreśla się prowadzenie 

interdyscyplinarnego kształcenia, którego rezultatem jest możliwość efektywnej realizacji 

przez absolwenta jego zadań zawodowych i kreatywnej adaptacji do potrzeb i oczekiwań 

rynku pracy poprzez szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która to 

współpraca ma służyć „kreatywnemu kształtowaniu otoczenia przyrodniczego, technicznego i 

społeczno-kulturowego w warunkach zrównoważonego rozwoju” (dokument: Strategia 

rozwoju Wydziału Architektury Wyższej szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na lata 

2012-2022, s. 2). Strategiczne cele rozwoju Wydziału precyzują tę współpracę określając jej 

obszary, które zdefiniowane zostały przy udziale interesariuszy zewnętrznych, w tym przede 

wszystkim pracodawców.  

Generalnie obszary współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które znalazły swoje 

odbicie w Strategii są następujące (por. wyżej wymieniony dokument, s. 5 i 6):  

 „udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału w kształtowaniu i 

opiniowaniu programów kształcenia oraz ocenie ich efektów, z myślą o dostosowaniu do 

aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy; 

 współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału w zakresie 

rozwoju perspektyw zatrudnienia dla absolwentów (praktyki, staże, giełdy pracy, dni 

kariery); 

 współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału  w 

zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń; 

 współpraca z regionem (władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi, przedsiębiorcami) w zakresie propagowania i popularyzacji wiedzy w 

społeczeństwie”. 

Szczegółowe działania w ramach realizacji tych celów strategicznych zostały określone w 

planie działania wizytowanego Wydziału na lata 2012-2016, który to dokument został 

przedstawiony Zespołowi Oceniającemu.  

W odniesieniu do strategii wizytowanego Wydziału szczególną aktywność wykazywali 

przedstawiciele następujących firm i instytucji: Archimed Sp. z o.o., WAZA Sp. z o.o (obie 

firmy kierunek Architektura i urbanistyka), Aster Park (kierunek Architektura Krajobrazu), 

AB Studio Pracownia projektowania wnętrz i ogrodów (kierunek Architektura Wnetrz), PBM 
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Południe, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława 

Noakowskiego (kierunek Budownictwo), PPHU MAAGS (kierunek Wzornictwo).  

Wymienieni pracodawcy zwrócili uwagę przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Wydziału 

na włączenie do planowanych działań celu związanego z przygotowaniem programu 

kształcenia na kierunku Architektura i urbanistyka w języku angielskim. Inną kwestią 

wskazaną przez pracodawców było rozwijanie działalności naukowej  studentów w postaci 

kół naukowych, czy dodatkowych warsztatów.  

Szczególnie istotny z punktu widzenia oferty kształcenia w zakresie umiejętności, których 

osiągnięcie ma znaczenie dla uzyskania uprawnień zawodowych jest udział w Radzie 

Pracodawców przedstawicieli dwóch Samorządów Zawodowych – Mazowieckiej Okręgowej 

Izby Architektów i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które biorą 

udział w przyznawaniu uprawnień, odpowiednio architektonicznych i budowlanych. Udział 

przedstawicieli tych instytucji na etapie opracowywania oferty kształcenia z punktu widzenia 

uzyskiwania przez absolwentów uprawnień jest nie do przecenienia. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że wieloletnia oparta na trwałych kontaktach współpraca 

Wydziału Architektury z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, ujęta w ostatnim 

roku akademickim w ramy systemowe jakości kształcenia ale także postrzegana szerzej w 

kontekście zrównoważonego rozwoju, ma istotne praktyczne znaczenie dla formułowania 

celów strategicznych jednostki oraz planów ich realizacji, które przekładają się na 

kształtowanie oferty edukacyjnej i budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia.  

 

Tabela nr 1  Liczba osób kształcących się w Uczelni i ocenianej jednostce 

Forma kształcenia 

Liczba studentów 

Liczba uczestników 

studiów 

doktoranckich 

Liczba słuchaczy 

studiów 

podyplomowych 

uczelni jednostki 
uczelni jednostki uczelni jednostki 

I st. II st.
2  I st. II st.2 

studia 

stacjonarne 
966 0 830 0 

nie dotyczy 

0 0 

studia 

niestacjonarne 
2383 354 1399 175 65 0 

RAZEM: 3349 354 2229 175 65 0 

 

Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 

wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego
3
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Strategia Wydziału Architektury WSEiZ jest w pełni zgodna ze strategią Uczelni. W 

strategii Uczelni i Wydziału jako cele priorytetowe uznano budowanie wysokiej jakości 

                                                           

2
 Należy także uwzględnić studentów jednolitych studiów magisterskich. 

3
 według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie. 
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kultury kształcenia, wsparcie kształcenia poprzez rozwój badań naukowych oraz ścisłe 

związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kreowaniu oferty edukacyjnej.  

2) Koncepcja kształcenia obejmuje wszystkie poziomy i kierunki studiów prowadzonych 

na Wydziale a jej realizacja przebiega zgodnie z wybranymi celami strategii Wydziału. W 

strategii uwzględniono również potrzebę rozwoju badań naukowych w obszarach kształcenia 

prowadzonych na Wydziale. 

3) Wydział identyfikuje i określa swoją rolę, pozycję i oddziaływanie na rynek 

edukacyjny. Strategia zawiera elementy wspierające mechanizmy optymalizujące jakość 

kształcenia w oparciu o rozwój jakościowy kadry nauczającej, rozbudowę infrastruktury oraz 

współpracę z interesariuszami zewnętrznymi. 

4)  Wieloletnia oparta na trwałych kontaktach współpraca Wydziału Architektury                          

z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego ujęta w ostatnim roku akademickim                      

w ramy systemowe jakości kształcenia, ale także postrzegana szerzej w kontekście 

zrównoważonego rozwoju, ma istotne praktyczne znaczenie dla formułowania celów 

strategicznych jednostki oraz planów ich realizacji, które przekładają się na kształtowanie 

oferty edukacyjnej i budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia. 

 

2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia 

2.1) System zarządzania jakością przyjęty w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania                          

w Warszawie wdrożony został uchwałą Senatu Uczelni przyjętą w 2008 r., a w kolejnych 

latach był trzykrotnie nowelizowany. W okresie wizytacji ostateczną strukturę systemu 

precyzowała uchwała Senatu z 18 grudnia 2012 r. 

Przywołany powyżej dokument precyzyjnie wskazuje organy jednoosobowe i kolegialne 

odpowiedzialne za działania związane z jakością kształcenia oraz określa ich zadania.                       

W strukturze systemu obok tradycyjnych ciał akademickich, takich jak senat, rady 

wydziałów, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, wyróżniono także ciała, 

których zadania związane są z koordynacją działań projakościowych oraz nadzór nad ich 

prawidłowym przebiegiem, a  także sugerowaniem pożądanych zmian. Zadania, o których 

mowa powyżej realizuje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Pełnomocnicy 

Dziekanów ds. Jakości Kształcenia, a wśród ciał kolegialnych – Uczelniana Komisja                       

ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. 

Uregulowania formalne systemu obejmują swoim zasięgiem planowanie i realizację procesu 

dydaktycznego, rozwój kadry akademickiej, zasady tworzenia i ewaluacji programów 

kształcenia oraz osiąganych przez studentów efektów kształcenia, mierzenie nakładu pracy 

studentów, monitorowanie infrastruktury dydaktycznej oraz środków wspierania studentów,                  

a także współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym. 

Struktura systemu jest przejrzysta. Istotne z puntu widzenia systemu uchwały Senatu                           

i zarządzenia Rektora zostały uporządkowane w jednym zbiorze stanowiącym rozdział                          

w księdze jakości, a organy odpowiedzialne powiązane są ze sobą poprzez określenie 

wzajemnych relacji i kompetencji. Uregulowania dotyczące poszczególnych obszarów 

objętych systemem  zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia są ponadto szczegółowo 

opisane w ustrukturyzowanych rozdziałach.  Zidentyfikowano także działania mające na celu 

zwiększenie przejrzystości oczekiwań  – w październiku 2011 r. opracowano np. przewodnik 

zatytułowany „Co należy robić przed rozpoczęciem roku akademickiego 2012 / 2013?” 
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stanowiący wprowadzenie do problematyki tworzenia programów kształcenia zgodnych z 

Krajowymi Ramami Kwalifikacji. 

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą przedstawiciele Władz 

Wydziału oraz jeden przedstawiciel studentów (jednostka nie prowadzi kształcenia na 

studiach trzeciego stopnia, ani na studiach podyplomowych). Udział interesariuszy 

zewnętrznych zapewniony jest natomiast poprzez powołanie innego organu – Rady 

Pracodawców, omówionego szerzej w pkt 2b. Udział pozostałych interesariuszy, choć nie jest 

wprost zapisany w przywołanej dokumentacji, realizowany jest za pomocą kontaktów 

nieformalnych i w opinii obu stron jest to rozwiązanie satysfakcjonujące. 

 
2.2a) Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia realizowana jest na kilka sposobów. Przede 

wszystkim na szczeblu centralnym, tj. w zarządzeniu Rektora nr 26 / 2012 z dnia 28 września 

2012 r. ustalono katalog narzędzi służących weryfikacji efektów kształcenia (bazujących na 

tradycyjnych formach egzaminacyjnych oraz projektowych) oraz określono – w sposób 

bardzo ogólny - minimalne wymagania dla uzyskania przez studenta oceny dostatecznej 

(„… osiągnął wszystkie zamierzone efekty kształcenia dla przedmiotu w danym semestrze, na 

poziomie co najmniej minimalnym”). Uczelnia wprowadziła równocześnie mechanizm 

kontrolny dla tej ogólnej dyspozycji, tj. wprowadziła obowiązek dokumentowania przez 

nauczycieli akademickich osiąganych przez studentów efektów kształcenia - przechowywania 

prac dyplomowych, a po upływie roku od ich złożenia przekazywania administracji Wydziału 

po dwóch egzemplarzy prac ocenionych bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie                                      

i niedostatecznie. Natomiast w przypadku ustnej formy zaliczenia wprowadzono obowiązek 

składania w dziekanacie listy pytań.  

Zebrana w ten sposób dokumentacja – zgodnie z regulacjami określonymi w przepisach 

wprowadzających system zapewniania i doskonalenia jakości – powinna służyć 

kompleksowej analizie osiągnięć studentów. W trakcie wizytacji nie przedstawiono badań 

obejmujących ten obszar, podobnie jak badań dotyczących analizy wystawianych ocen, 

wielkości i przyczyn odsiewu oraz wyników egzaminów dyplomowych – należy jednak mieć 

na uwadze, że regulacje dotyczące tego obszaru funkcjonowania systemu zostały 

wprowadzone 28 września 2012 r.  

W trakcie wizytacji jednostka nie przedstawiła także raportu Dziekana zawierającego ocenę 

osiąganych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania powstaje jednak po zakończeniu danego roku 

akademickiego, a zatem w trakcie wizytacji nie można było tego faktu traktować jako 

uchybienia. 

Zapewnieniu weryfikacji efektów kształcenia służy także zarządzenie Rektora WSEiZ                                                 

w Warszawie nr 5 / 2012 w sprawie zasad stosowania oceny antyplagiatowej w ocenie prac 

dyplomowych. Zgodnie z przywołanym dokumentem, ocenie takiej podlegają wszystkie 

rodzaje realizowanych w Uczelni prac dyplomowych, a analiza dokonywana jest poprzez 

wykupienie odpowiedniej usługi w ogólnopolskim systemu informatycznym, przy czym 

podstawą oceny samodzielności pisania pracy pozostają opinie promotorów i recenzentów. 

Zarządzenie Rektora określa warunki dla określonej reakcji promotora i recenzenta. Należy 

jednak zauważyć, że powyższemu badaniu nie są poddawane wszystkie prace, a jedynie ich 

część (dokładniej: prace wylosowane, prace wskazane przez dziekana, promotora lub 

recenzenta oraz prace, których promotorem był dziekan, prorektor lub rektor).  Losowania 

dokonuje komisja złożona z co najmniej trzech osób. Przyjęty w Uczelni współczynnik 

prawdopodobieństwa wylosowania pracy (nie mniej niż 5% w przypadku pracy projektowej                

i 10% dla innych prac) wydaje się jednak zbyt niski. 
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Uczelnia prowadzi ponadto ankietyzację pracodawców w celu ustalenia oczekiwanych 

kompetencji absolwentów, której wyniki udostępniane są Samorządowi Studentów i – za 

pośrednictwem Biura Karier – wszystkim studentom. 

 

2.2b) Na podstawie przebiegu spotkania z przedstawicielami pracodawców oraz informacji 

uzyskanych w trakcie rozmów z Władzami Uczelni i Wydziału ustalono, że współpraca 

zorganizowana w formalnych ramach Rady Pracodawców Wydziału Architektury znajduje się 

aktualnie na dość wstępnym etapie (przed wizytacją odbyły się dwa spotkania jej członków). 

Deklaracje zawarte w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Uczelni zawierają tylko 

ogólne zarysowanie roli i zadań tego ciała (kształtowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, 

dostosowanie jej do wymogów rynku pracy, umożliwienie studentom przygotowywania prac 

dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy przedsiębiorstw oraz udziału w warsztatach) 

oraz wskazanie pożądanego kierunku rozwoju (planowane jest włączenie członków Rady 

Pracodawców w proces kształcenia). Jednak już przed powołaniem tego organu 

współpracujące z Wydziałem Architektury firmy i instytucje (łącznie około 60) odgrywały 

istotną rolę podczas określania efektów kształcenia i programów kształcenia dla 

poszczególnych kierunków studiów (np. firma Archimed Sp. z o.o. w odniesieniu do kierunku 

„architektura i urbanistyka”).  

Obecnie członkom Rady Pracodawców (reprezentujących piętnaście podmiotów z różnych 

branż) przekazane zostały programy kształcenia realizujące założone efekty w ramach 

poszczególnych kierunków studiów z prośbą o wyrażenie opinii. Dotychczasowe analizy 

koncentrują się na propozycjach poświęcenia większej uwagi następującym efektom 

kształcenia architektów:  

 poprawnemu czytaniu planów zagospodarowania przestrzennego i planów 

architektonicznych;  

 zwiększenia świadomości ograniczeń prawnych, finansowych i przestrzennych podczas 

planowania architektonicznego;  

 otwartości, kreatywności i twórczemu myśleniu;  

 stosowaniu norm etyki zawodowej i odpowiedzialność za pracę swoją i innych 

członków zespołu;  

 umiejętności skutecznego komunikowania się z inwestorem i pracy w zespole; 

swobodnemu i klarownemu wyrażaniu opinii;  

 umiejętności długotrwałej koncentracji na postawionym zadaniu. 

W opinii Władz Wydziału cenne okazały się także wskazówki przedstawiciela Pracowni 

Autorskiej DOMY POLSKIE dotyczące położenia nacisku na interdyscyplinarne kształcenie 

studentów, w szczególności architektów oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Istotne 

znaczenie dla Wydziału mają również opinie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów 

oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, których przedstawiciele są 

członkami Rady Pracodawców. 

Podobny proces opiniodawczy w stosunku do kierunku „budownictwo” jeszcze się nie 

zakończył. 

Istotnym elementem współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji procesu 

dydaktycznego, jak i oceny efektów kształcenia przez pryzmat uzyskanych kompetencji są 

praktyki zawodowe realizowane na wszystkich kierunkach studiów: Dla praktyk na każdym 

kierunku została opracowana karta przedmiotu (sylabus), w której zdefiniowano efekty 

kształcenia oraz treści programowe do realizacji.  

Metody analizy wyników badania opinii pracodawców, formułowanych ocen i realizacji 

działań w celu poprawy jakości kształcenia są ściśle związane z formułą współpracy z 

pracodawcami oraz badanym obszarem – ich treść jest przedmiotem analizy Rady Wydziału 

oraz Senatu Uczelni. Funkcję mechanizmu weryfikującego spełniać będzie także 
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zaproponowany przez Radę Pracodawców zmodyfikowany arkusz oceny praktyk 

umożliwiający ewaluację umiejętności, kompetencji i predyspozycji studenta przez podmiot 

przyjmujący na praktyki. Certyfikat takiej oceny może ponadto stać się dodatkowym atutem 

studenta w trakcie poszukiwania ofert na rynku pracy. 

Jednocześnie jednak sugeruje się, aby wewnętrzny system zapewniania jakości w równym 

stopniu akcentował metody współpracy z otoczeniem zewnętrznym i mechanizmy analizy 

zebranych opinii oraz weryfikowania podjętych działań. 

 

2.2c) Badanie losów zawodowych absolwentów prowadzone jest przez Biuro Karier za 

pomocą strony internetowej (jako metoda uzupełniająca bywa stosowana ankieta papierowa 

lub ankieta przekazywana na adres poczty elektronicznej) w terminach przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. po trzech i pięciu latach, przy czym w 

terminie wizytacji Uczelnia dysponowała wynikami badań za oba te okresy. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie dysponuje ponadto oprogramowaniem 

umożliwiającym bieżące monitorowanie rezultatów, a także śledzenie korelacji pomiędzy 

poszczególnymi odpowiedziami w obu okresach przewidzianych w przepisach przywołanych 

powyżej.  

Uczelnia i wizytowana jednostka od 2007 r. biorą udział w projekcie Trendence Graduale 

Barometr, realizowanym przez wiodący badawczy instytut w Berlinie, którego celem jest 

m.in. ocena zadowolenia absolwentów z odbytych studiów oraz ich kariery zawodowej. 

W trakcie wizytacji przedstawiono zespołowi oceniającemu opracowanie zawierające wyniki 

ankietyzacji. Stanowi ono – wraz z danymi z innych jednostek uczelni także element 

sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.  

Główne wnioski z analizy ankiety wypełnionej przez 200 absolwentów jednostki w 2012 r. 

(raport Biura Karier w Warszawie za rok akademicki 2011/2012 s. 12 i 13)  z pewnością 

zapewniają istotne informacje o „dopasowaniu” absolwentów Uczelni, a także ocenianego 

Wydziału do rynku pracy, umożliwiając tym samym pogłębioną analizę oferty kształcenia i 

jej ewentualną modyfikację (choć prawie 90% absolwentów było zdania, że studia w Uczelni 

przygotowały ich do pracy zawodowej, to jednak 48% absolwentów studiów stacjonarnych 

zacznie szukać pracy lub jej poszukuje).  

Warte podkreślenia jest także to, że ponad 70% zatrudnionych absolwentów studiów 

niestacjonarnych wykonuje pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów                                

(58% absolwentów studiów stacjonarnych).  

Prowadzone są również badania oczekiwań pracodawców w celu uzyskania oceny stopnia 

przygotowania absolwentów do podjęcia pracy, wskazania ich mocnych i słabych stron oraz 

podkreślenie oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów. Badanie ma 

również wskazać, jakie główne czynniki decyzyjne są stosowane w procesach rekrutacji,                     

a jego wyniki służyć będą także określeniu poziomu dostosowania programów i metod 

kształcenia do potrzeb oraz oczekiwań pracodawców, a tym samym stanowić będą jeden                   

z elementów ewentualnej modyfikacji programów kształcenia w Uczelni. 

Ocena wyników badań oraz wdrażanych na ich podstawie zmian nastąpi na forum Rady 

Wydziału oraz Senatu Uczelni. Weryfikację rezultatów zapewnia natomiast cykliczność 

badań. 

 

2.2d) Istotną słabość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia stanowiło 

dotychczas zupełne pominięcie kwestii okresowego przeglądu programów kształcenia. Raport 

samooceny przedstawiony przez Wydział Architektury zawierał jednak informację, że brak 

zasad w tym obszarze został zidentyfikowany  jako element wymagający doskonalenia. 

Jednocześnie ocena wdrożenia rekomendowanych zmian – tj. wprowadzenia okresowych 

przeglądów programów kształcenia - została oceniona pozytywnie, jednak w trakcie wizytacji 
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nie przedstawiono żadnych procedur działania w tym zakresie. Powyższa zmiana nie została 

także odnotowana w dokumentach ogólnouczelnianych, ani księdze jakości. W opinii zespołu 

oceniającego zatem należy uznać, że pomiędzy stanem ocenionym jako niepożądany, a 

stanem aktualnym w okresie wizytacji nie nastąpiła żadna istotna zmiana – nadal w tym 

obszarze brak jest klarownych zasad, choć równocześnie należy zauważyć, że inicjatywy 

związane ze współpracą z przedstawicielami środowiska pracodawców, a także badania 

dotyczące monitorowania losów absolwentów wiążą się z okresowymi przeglądami 

programów kształcenia. 

Jako dobrą praktykę natomiast należy natomiast wskazać wprowadzone w Uczelni badanie 

ankietowe studentów, którego celem jest ustalenie czy punkty ECTS została prawidłowo 

przyporządkowane do poszczególnych przedmiotów, tj. czy trafnie odzwierciedlają niezbędny 

nakład pracy. 

 

2.2e) Metody ewaluacji zasad oceniania studentów (jednostka nie prowadzi kształcenia na 

studiach doktoranckich i podyplomowych) nie zostały w systemie zapewniania jakości 

kształcenia uwypuklone. Jednocześnie dokumenty ogólnouczelniane oraz księga jakości 

zawierają pewne informacje odnoszące się do zasad oceniania, jakie należy brać pod uwagę 

projektując programy kształcenia.  

Sugeruje się, aby ewaluację tego obszaru połączyć z monitorowaniem i okresowymi 

przeglądami programów kształcenia. 

 

2.2f) Ocena kadry prowadzącej zajęcia dydaktycznej prowadzona jest z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. hospitacji, 

oceny okresowej oraz ankietyzacji studentów. W Jednostce prowadzone są także badania 

ankietowe dotyczące funkcjonowania administracji (łącznie z organizacją procesu i zaplecza 

dydaktycznego) – ankietyzacja w tym obszarze prowadzona jest przez cały rok akademicki. 

Regulamin hospitacji kadry prowadzącej wśród celów umiejscawia doskonalenie procesu 

dydaktycznego oraz określa, że procedura powinna obejmować wszystkich nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia, określa także osoby odpowiedzialne za prawidłową 

realizację procesu oraz sposób jego organizacji i wykorzystania rezultatów. Dokument 

przewiduje również możliwość połączenia hospitacji z badaniami ankietowymi studentów                     

(z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza). 

Regulamin oceny okresowej stanowi, że powinna ona być dokonywana nie rzadziej niż raz na 

dwa – cztery lata (w zależności od posiadanego tytułu lub stopnia naukowego oraz formy 

zatrudnienia), powinna także mieć charakter opisowy oraz kończyć się jednoznaczną 

konkluzją. Ocena wyrażona przez studentów w badaniach ankietowych stanowi składową 

oceny wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych.  

Należy podkreślić, że w Uczelni zdecydowano się na połączenie elektronicznej i tradycyjnej 

formy ankietyzacji – ta pierwsza zapewnia pewien poziom bazowy, ale ze względu                            

na stosunkowo niską zwrotność jest ona uzupełniana przez metodę tradycyjną (co semestr 

kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wskazują co najmniej 10% nauczycieli 

akademickich, których zajęcia należy ocenić także w formie tradycyjnej). 

W trakcie wizytacji stwierdzono, że powyższe uregulowania są przestrzegane,                                     

a zadeklarowane mechanizmy wykorzystywane w praktyce funkcjonowania Uczelni. 

Organizacja procesu tworzenia opracowań i analizy wniosków płynących z badań 

ankietowych są poprawne. Wyniki oceny nauczycieli akademickich są omawiane podczas 

posiedzeń Rady Wydziału oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W przypadku 

negatywnych ocen prowadzona jest rozmowa wyjaśniająca przez Dziekana lub Rektora                      

z wykładowcą. Istotny jest także przepływ informacji zwrotnej skierowanej do środowiska 

studenckiego - Samorząd Studentów otrzymuje końcowy raport zawierający wnioski 
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dotyczące procesu ankietyzacji. Dodatkowo istnieje możliwość zapoznania się z wynikami 

ankiet w Dziekanacie Wydziału Architektury.  

Władze Uczelni opracowały ponadto dokument określający zasady polityki kadrowej WSEiZ 

w obszarach planowania zatrudnienia, oceny pracowników, utrzymania zasobów kadrowych 

oraz rozwoju kadry, precyzujący obowiązki pracowników oraz oczekiwania Władz Uczelni. 

Wydziałowy System Zapewniania Jakości obejmuje także regulacje dotyczące nadzoru nad 

spełnianiem wymagań minimum kadrowego, prawidłową obsadą zajęć dydaktycznych oraz 

monitorowaniem obciążeń dydaktycznych wskazując (w formie opisowej) sposób 

podejmowania decyzji w tym obszarze. 

 

2.2g) Uczelnia w zasadzie nie dysponuje mechanizmem monitorowania poziomu naukowego 

jednostek, odpowiednie narzędzia nie funkcjonują także na poziomie wydziałów. Można 

natomiast wskazać rozwiązania stymulujące rozwój naukowy kadry – progresywna skala 

wynagrodzeń za publikacje i inne  osiągnięcia naukowe punktowane w systemie oceny 

parametrycznej, a także aktywność mającą wpływ na ogólną ocenę Uczelni (np. opieka 

naukowa nad publikacjami realizowanymi w ramach ruchu naukowego WSEiZ), 

finansowanie uczestnictwa w konferencjach naukowych, finansowanie kosztów 

przeprowadzenia przewodów doktorskich 

Brak jest jednak narzędzia, które pozwalałoby monitorować korelację pracy naukowej                                  

z prowadzonymi w jednostce kierunkami studiów. 

 

2.2h) Procedura monitorowania zasobów materialnych zawarta jest w zarządzeniu Rektora  

nr 29/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r, które określa częstotliwość dokonywania przeglądów 

(co roku), zakres oceny (sale, laboratoria, wyposażenie, ale także oprogramowanie), osoby 

odpowiedzialne, formę dokumentowania jego przebiegu i rezultatów oraz sposób 

wykorzystania rezultatów.  

Raport zawierający spostrzeżenia dotyczące wyposażenia przekazywany jest Rektorowi, 

Prezydentowi oraz Dziekanom, a na jego podstawie sporządzane są plany zakupu sprzętu 

bądź napraw i remontów infrastruktury. Spis dostępnego wyposażenia (aktualizowany                              

na podstawie powyższych danych) udostępniany jest pracownikom dziekanatów                                      

i wykorzystywany do efektywnego planowania zajęć dydaktycznych. 

Jednocześnie należy jednak zauważyć, że jednostka nie prowadzi oceny środków wsparcia 

studentów. 

 

2.2i) Analizując funkcjonowanie systemu informacyjnego należy przede wszystkim 

podkreślić bardzo duży zbiór analizowanych danych, np. proces ankietowania obejmuje                 

aż sześć różnych obszarów (rekrutacja, administracja Uczelni, ECTS, praktyki zawodowe, 

ocena pracy nauczycieli akademickich, badanie oczekiwań pracodawców) oraz czytelne 

reguły ich analizowania i wykorzystywania. Wydaje się jednak, że korzystne byłoby 

wydzielenie na stronie internetowej miejsca, w którym efekty tych analiz mogłyby być 

dostępne szerszej publiczności. Niemniej jednak należy podkreślić, że studenci nie 

werbalizowali takich potrzeb, podkreślali natomiast zadowolenie z funkcjonowania 

poszczególnych mechanizmów zapewniania jakości. 

 

2.2j) W przedstawionej zespołowi oceniającemu dokumentacji systemu brak jest 

sformalizowanych reguł oceny dostępności i aktualności informacji przedstawianych                        

na stronach internetowych Uczelni. Odpowiednie regulacje zawarte w księdze jakości – choć 

bardzo ogólne – określają jednak, iż plany i programy studiów powinny być publikowane                    

w internecie. W trakcie rozmów z przedstawicielami studentów nie formułowano uwag 

krytycznych odnośnie dostępności rozmaitych informacji na stronach internetowych, niemniej 
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jednak system zapewniania jakości powinien przewidywać mechanizm weryfikacji w tym 

zakresie. Sugeruje się włączenie tego obszaru w procedurę okresowego przeglądu programów 

kształcenia, jest to bowiem prawdopodobnie najbardziej efektywne rozwiązanie (w przypadku 

braku zmian w programie kształcenia nie będzie konieczności dokonywania niezależnego 

przeglądu zawartości stron internetowych). 

 

2.3) W przypadku Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z całą pewnością 

można mówić o bardzo dojrzałym systemie zapewniania jakości. Uwagę zwraca przede 

wszystkim jego ewolucja świadcząca m. in. o stałym monitorowaniu etapów jego wdrażania                

i identyfikowaniu pewnych niedoskonałości (np. konieczności wydłużenia czasu wdrażania 

systemu). W trackie wizytacji i rozmów z interesariuszami wewnętrznymi ustalono,                             

że działania zarysowane w dokumentacji systemu rzeczywiście są realizowane, 

zidentyfikowano także skutki realizacji rekomendacji poczynionych w ramach nadzoru nad 

funkcjonowaniem systemu. 

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości wdrożono także system 

antyplagiatowy i określono zasady jego stosowania. Zapobieganiu sytuacjom konfliktowym i 

patologicznym służy także zasada podejmowania działań na szczeblu Uczelni wówczas, kiedy 

aktywność na poziomie jednostki organizacyjnej okaże się niewystarczająca. 

Załącznik  nr  4  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości 

kształcenia  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Struktura podejmowania decyzji jest klarowna i zapewnia udział interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych w podejmowaniu decyzji.  

2) W zdecydowanej większości stosowane w jednostce procedury mają charakter 

kompleksowy i przeciwdziałają powstawaniu zjawisk patologicznych. W obszarach,                          

w których zespół oceniający zidentyfikował pewne słabości najczęściej można także wskazać 

także działania, jakie zostały podjęte w celu ich usunięcia. 

3) Przedstawiona dokumentacja oraz informacje uzyskane w trakcie wizytacji świadczą, 

że systematyczny przegląd systemu zapewniania jakości jest dokonywany. 

 

 

3. Spójność stosowanego w jednostce opisu celów i efektów kształcenia na oferowanych 

studiach doktoranckich i podyplomowych oraz sprawność i wiarygodność systemu 

weryfikującego i potwierdzającego ich osiągnięcie. 

 

nie dotyczy  

 

 

4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę dla realizacji 

zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 

 

4.1)  Zasady doboru kadry naukowo-dydaktycznej na Wydziale kształtuje profil kształcenia 

poszczególnych kierunków studiów i wymagania dotyczące efektów kształcenia. Politykę 

kadrową w tym zakresie reguluje zarządzenie nr 34/2012 Rektora z dnia 30.11.2012 r.,                        
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w którym zapisano m.in. działania Uczelni w następujących obszarach: „planowanie 

zatrudnienia i nabór pracowników, ocena pracowników, utrzymanie pracowników 

(wynagradzanie, motywowanie), rozwój pracowników (podnoszenie kwalifikacji, udział w 

badaniach naukowych, pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych”. Na spotkaniu z 

pracownikami podkreślali oni, że samodzielni pracownicy naukowi mają także wpływ na 

dobór odpowiedniej kadry poprzez sugestie skierowane do władz Uczelni. Nabór nowych 

pracowników WSEiZ odbywa się w trybie jawnym, otwartym, pozakonkursowym. Każda 

osoba starająca się o zatrudnienie w Jednostce zobowiązana jest do przedstawienia swojego 

CV z dorobkiem naukowym, doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.  

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w Jednostce reprezentują głównie obszar nauk 

technicznych i obszar sztuki, również obszar nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, nauk 

przyrodniczych i ścisłych oraz obszar nauk społecznych i nauk humanistycznych. Liczba 

nauczycieli zaangażowana w proces dydaktyczny jest adekwatna do liczby studentów.  

Analiza dorobku naukowego i kwalifikacji zawodowych kadry prowadzącej i wspierającej 

proces kształcenia przedstawionego na prośbę komisji oceniającej pozwala stwierdzić, że jest 

on spójny z efektami kształcenia określonymi dla prowadzonych w jednostce kierunków 

studiów. 16 osób posiada uprawnienia zawodowe w specjalnościach architektonicznych, 

budowlanych, urbanistycznych i instalacyjnych, co jest istotne do prowadzenia zajęć                              

o charakterze projektowym. Jednostka przedstawiła również dorobek naukowy jej 

pracowników w postaci monografii, artykułów naukowych, a także wystaw i projektów. 

Pomocna jest własna oficyna wydawnicza, która umożliwia przy wsparciu finansowym 

jednostki publikacje wyników prowadzonych badań. Słabą stroną jest niekorzystna struktura 

wiekowa wśród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. 

Polityka kadrowa prowadzona przez Uczelnię umożliwia rozwój kadry akademickiej. 

Efektem jest uzyskiwanie stopni naukowych przez nauczycieli prowadzących zajęcia na 

Wydziale Architektury. Od 2008 roku 11 osób otrzymało stopień naukowy doktora, 6 - 

doktora habilitowanego. Jednym z ułatwień jest finansowanie w większości przypadków 

przez Rektora Uczelni kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego. 

Weryfikacja jakości wykonywania zadań dydaktycznych przez kadrę akademicką odbywa się 

poprzez hospitacje zajęć, co reguluje Zarządzenie nr 14/2012 rektora WSEiZ w Warszawie. 

Za realizację postanowień regulaminu odpowiedzialny jest Dziekan, który przeprowadza 

ocenę zajęć lub wyznacza osoby do jej wykonania.  Ocenie podlegają przede wszystkim 

młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci oraz osoby rozpoczynające pracę. 

Podczas hospitacji osoba hospitująca może przeprowadzić ankietę ewaluacyjną wśród 

studentów. Wyniki wykorzystywane są w okresowej ocenie pracowników. Hospituje się 10% 

zajęć w każdym semestrze. 

Ocena jest również wykonywana przy pomocy dobrowolnej ankiety studenckiej. Na 

spotkaniach z pracownikami i studentami podkreślano, że „kameralność” Uczelni umożliwia 

szybką interwencję i reakcję w przypadku ocen negatywnych w jakimś zakresie. Studenci 

podkreślali także, że mogą niezależnie zgłaszać bezpośrednio do Dziekanatu swoje uwagi i są 

one rozpatrywane na bieżąco. 

 
4.2) Działalność dydaktyczna Jednostki wymaga specyficznej infrastruktury dla każdego 

kierunku studiów. Obecnie na infrastrukturę dydaktyczną Uczelni składają się: 

Budynek przy ul. Wawelskiej 14, będący siedzibą administracji Uczelni. 
Budynek przy ul. Grójeckiej 128, w którym znajdują się pomieszczenia i pracownie 

przystosowane do zajęć z rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki 

komputerowej, a także pracowania renowacji mebli. Oprócz sal dydaktycznych znajduje się tu 

Galeria Sztuki.  
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Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16,  w którym znajdują m.in. aule wykładowe, sale 

do ćwiczeń audytoryjnych, pracownie komputerowe, pracownie: Fizyczna, Chemiczna, 

Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, Geologiczna, Fotografii, pracownia 

Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w sprzęt 

komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, 

manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) uruchomiona w ramach 

realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, PO KL 2007-2013, Biblioteka i czytelnia WSEiZ. 

Budynek jest adaptacją, stąd miejscami ma dość złożony system komunikacji, jednak 

przystosowano go do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Architektura budynku 

stwarza możliwość organizowania wystaw w atrium oraz na piętrach. Na ostatnim 

piętrze znajduje się także bufet dla studentów. 

Nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski k. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33, 

które stanowią działkę o pow. ok. 3,5 ha, na której znajduje się piętrowy budynek z salami 

seminaryjnymi i laboratoriami, parterowy pawilon ogrodowy z pracownią rysunku i 

malarstwa, pawilon naukowo-dydaktyczny, które mają własną oczyszczalnię ścieków. 

Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu 

WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe i praktyki na kierunkach: Architektura 

Krajobrazu i Ochrona Środowiska. Miejsce to stwarza doskonałe warunki dla prowadzenia 

zajęć praktycznych dla studentów kierunku architektura krajobrazu. 
Część dydaktyki dla studentów kierunku budownictwo prowadzona jest w salach i 

laboratoriach specjalistycznych Instytutu Techniki Budowlanej, z którym Uczelnia podpisała 

stosowną umowę, co umożliwia kształcenie na odpowiednim poziomie zaawansowania 

technologicznego w tym zakresie. 

Na spotkaniu ze studentami studenci wyrażali się pozytywnie o salach dydaktycznych, 

pracowniach i laboratoriach, jedynie studenci z kierunku wzornictwo zgłosili potrzebę 

pracowni z możliwością korzystania przez nich bez ograniczeń czasowych. 

Obecny stan infrastruktury Jednostki pozwala stwierdzić, że jest ona przystosowana do 

wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale, a w przypadku braku własnego 

odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego dla kierunku budownictwo została podpisana 

stosowna umowa umożliwiająca realizację zadań w innej Jednostce. Wszystkie obiekty 

przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 
Uczelnia rozpoczęła na początku maja 2012 r. przebudowę budynku dawnej drukarni, który 

znajduje się przy ul. Olszewskiej 12. Na początku roku akademickiego 2013/2014, w 

dzielnicy Mokotów, utworzy on - wraz z istniejącym w pobliżu kompleksem budynków 

WSEiZ przy ul. Rejtana 16 - nowe centrum administracyjno-dydaktyczne Uczelni.  

Z informacji Uczelni wynika, że w przebudowywanym budynku o powierzchni ponad 2000 

m
2
 obok nowocześnie wyposażonych pracowni projektowych, mieścić się będzie m.in. 

siedziba Władz Uczelni wraz z administracją, dziekanaty wydziałów oraz Oficyna 

Wydawnicza WSEiZ. Budynek zostanie dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych. 

 
4.3) Jednostka prowadzi politykę finansową zmierzającą do zapewnienia stabilności jej 

rozwoju, co reguluje zarządzenie nr 22/2012 Rektora WSEiZ z dnia 28.09.2012 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad Gospodarki Finansowej WSEiZ. 

Wsparcie rozwoju naukowego pracowników reguluje Zarządzenie nr 31/2011 Rektora WSEiZ 

w Warszawie z dnia 30.12.2011 roku, w sprawie „Zasad prowadzenia i finansowania badań 

naukowych, prac artystycznych i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych ze 

środków własnych WSEiZ”.  Na prośbę Komisji Jednostka przedstawiła zestawienie wsparcia 

finansowego działalności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów 

Wydziału Architektury od 2009 roku. Pomoc ta dotyczyła finansowania lub dofinansowania 
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udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, wyjazdów studialnych ze 

studentami. Uczelnia finansowała organizację kolejnych Konferencji Archbud, KrajArt,                          

a także kilkanaście projektów badawczych i prac artystycznych realizowanych w Jednostce. 

Dużym wsparciem dla rozwoju naukowego pracowników jest finansowanie przeprowadzania 

przewodów doktorskich. Wykazano finansowanie 5 przewodów doktorskich i 1 wniosek                    

o finasowanie rozpatrzony pozytywnie, przy którym nie poniesiono jeszcze kosztów. 

Projakościowym działaniem Jednostki motywującym do rozwoju naukowego pracowników 

jest także polityka finansowa w zakresie „zasad ustalania wysokości wynagrodzeń i 

honorariów za osiągnięcia naukowe afiliowane w WSEiZ” co regulowane jest w każdym roku 

Zarządzeniem Rektora. Za rok 2012 obowiązuje Zarządzenie nr 4/2012 Rektora WSEiZ z 

dnia 17.04.2012 r. Wynagrodzenie przysługuje pracownikom za publikacje i inne osiągnięcia 

naukowe, punktowane w systemie oceny parametrycznej jednostek naukowych MNiSW, a 

także za osiągnięcia niepunktowane bezpośrednio w systemie oceny parametrycznej jednostek 

naukowych, lecz mające wpływ na ogólną ocenę uczelni.  

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego  w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Jednostka prowadzi właściwą politykę kadrową, dobór kadry naukowo-dydaktycznej 

jest odpowiedni do kierunków kształcenia. Prowadzona jest weryfikacja jakości 

wykonywanych zadań poprzez hospitacje zajęć, a także badanie opinii studentów poprzez 

dobrowolne wypełnianie ankiet. Liczba nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces 

dydaktyczny jest adekwatna do liczby jego uczestników. Zakres specjalności 

reprezentowanych przez kadrę dydaktyczną i naukowo-dydaktyczną jest spójny z efektami 

kształcenia określonymi dla prowadzonych w jednostce studiów. 

2) Infrastruktura dydaktyczna jest dostosowana do profilu i rozmiarów prowadzonego 

kształcenia i badań. Ze względu na część laboratoriów specjalistycznych poza Uczelnią mogą 

być utrudnione badania naukowe pracowników w zakresie budownictwa. 

3) Jednostka prowadzi politykę finansową zmierzającą do zapewnienia stabilności jej 

rozwoju. Wspiera ona finansowo działalność naukową pracowników, prowadzenie badań i 

rozwój naukowy w postaci uzyskiwania kolejnych stopni naukowych.  Projakościowym 

działaniem Jednostki motywującym do rozwoju naukowego pracowników jest także polityka 

finansowa w zakresie „zasad ustalania wysokości wynagrodzeń i honorariów za osiągnięcia 

naukowe afiliowane w WSEiZ. 

 

 

5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę 

 

Jednostka nie prowadzi szeroko rozwiniętych badań naukowych. Jednakże wykazane przez 

nią działania pozwalają stwierdzić, że zmierza ona do wzmocnienia tej strony funkcjonowania 

wydziału. Uczelnia jest organizatorem dwóch cyklicznych konferencji naukowych. Pierwsza 

z nich ARCHBUD pt. „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” jest konferencją 

naukowo-techniczną organizowaną corocznie od 2008 r., od 4 edycji Wydział Architektury 

WSEiZ jest jej głównym organizatorem. VI Konferencja ARCHBUD będzie miała miejsce 

we wrześniu 2013 r. Jest to spotkanie, które ściąga naukowców z całej Polski. Kolejna 

konferencja naukowo-artystyczna Kraj-art po raz pierwszy zorganizowana w 2011 r. 

planowana jest w cyklu dwuletnim, we wrześniu tego roku będzie miała miejsce jej druga 
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edycja.   Efektem obu konferencji są recenzowane monografie naukowe wydawane przez 

Uczelnię. 

Uczelnia posiada własną Oficynę Wydawniczą, przez którą wydawane są recenzowane 

cykliczne monografie naukowe (od 2010 r.), wcześniej od 2008 r. wydawane były materiały 

konferencyjne. 

Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin wraz z Fundacją "Palący Problem – HERACLEUM" 

zainicjowała badania nad lokalizacją Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego na 

terenie całej Polski. Również w tej pracowni wraz ze studentami tworzony jest katalog 

roślin do projektowania we wnętrzach architektonicznych, pomocny dla studentów 

kierunku architektura krajobrazu i architektura wnętrz.  
Sukcesem Uczelni jest, iż w dniu 7 grudnia 2012 r. Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka – 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, podjęła decyzję o 

przyznaniu stypendium studentowi I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura, 

który  jako jedyny Polak trafił do finału wystawy młodych talentów w ramach największych 

Międzynarodowych Targów Designu - Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie, które 

odbyły się w dniach 17-22 kwietnia 2012 r. Meble na wystawę sfinansowane były przez 

Uczelnię. 

Jednostka posiada własne galerie, które umożliwiają prezentacje prac rysunkowych, 

malarskich i rzeźbiarskich.    

Pracownicy wydziału zachęcają do prac naukowych także studentów, czego efektem są 

wspólne publikacje naukowe i uczestnictwo studentów w konferencjach. Komisji 

przedstawiono listę 15 artykułów/referatów studentów lub wspólnych ze studentami Wydziału 

Architektury z ostatnich 3 lat, głównie związanych z konferencją ARCHBUD. Jednak 

studenci nie realizują prac dyplomowych, które byłyby częścią opracowań, projektów 

badawczych, badań naukowych realizowanych w jednostce. 

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego 
4
 znacząco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 

Jednostka nie prowadzi szeroko rozwiniętych badań naukowych. Jednakże wykazane przez 

nią działania pozwalają stwierdzić, że zmierza ona do wzmocnienia tej strony funkcjonowania 

Wydziału. Wykazane cykliczne, tematyczne konferencje organizowane przez Jednostkę 

umożliwiają kontakty i wymianę doświadczeń z innymi Uczelniami.  Tematycznie łączą się 

one z realizowanymi na Wydziale kierunkami studiów. Do udziału w konferencjach 

zachęcani są także studenci, jednak należałoby wzmocnić włączanie ich do projektów 

badawczych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Własna Oficyna Wydawnicza Uczelni umożliwia publikowanie recenzowanych monografii i 

opracowań naukowych. 

 

 

6. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, 

doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca  z krajowymi 

i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami  

i instytucjami  
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6.1) Wizytowany Wydział współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi. Współpraca międzynarodowa polega na wymianie studentów i pracowników 

w ramach programu Erazmus. W ostatnich 3 latach (tylko 2012r.) liczba umów i wyjazdów 

przedstawiona jest w tabeli 6.1.  

 

    Tabela 6.1.Wymiana w ramach programu Erazmus 

Rok Rodzaj programu 

międzynarodowego 

Liczba uczestniczących w wymianie 

Studentów Pracowników 

Wyjazd Przyjazd Wyjazd Przyjazd 

2012 Erasmus - Mobilność studentów 1    

2012 Erasmus -Mobilność 

nauczycieli akademickich 

  2  

 

 

Wydział ma podpisanych 9 umów na współpracę naukowo-dydaktyczną z ośrodkami 

uniwersyteckimi i naukowymi - 6 z Ukrainy, 2 z Litwy, 1 z Rosji, w których uczestniczy 30 

pracowników Wydziału (szczegółowe informacje zawarte są w Raporcie samooceny). 

Współpracuje dzięki kontaktom nauczycieli dydaktycznych z Massachussets Institute of 

Technology.  

W ramach posiadanych umów przewiduje się udział studentów w badaniach, w praktykach i 

współpracę kół naukowych.   

 Podczas wizytacji Zespołu oceniającego Wydział gościł dwóch pracowników naukowych z 

Kowna, którzy przyjechali jako visiting professors (na wykłady).  Współpraca 

międzynarodowa koncentruje się na wymianie nauczycieli akademickich – prowadzenie 

wykładów, wspólne badania pracowników partnerskich ośrodków, wspólne studenckie 

praktyki (grupy międzynarodowe), opiniowanie programów kształcenia.  Jako współpracę 

międzynarodową należy wskazać projekt badawczy dotyczący Europejskiej Strategii 

Postępowania z Gatunkami Inwazyjnymi do zarządzania barszczem Sosnowskiego na 

przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, oraz uczestnictwo w 12 

Meeting Hades of European School of Architecture. Wydział uczestniczył w organizacji 

międzynarodowej konferencji artystyczno-naukowej w Kownie KRAJart 2013. 

Mimo posiadanych kontaktów międzynarodowych studenci wydziału nie wyjeżdżają na 

studia za granicę w ramach programu Erasmus. Na spotkaniu ze studentami wskazywane jako 

powody: ogólna niechęć do wyjazdów studentów studiów niestacjonarnych, zbyt wysoki 

koszt wyjazdów (opłata za studia w Uczelni i koszty pobytu zagranica, które nie są w pełni 

pokrywane przez stypendium Erasmusa, zbyt mała oferta Erasmusa, niedostateczna 

informacja o możliwościach wyjazdowych, bariera językowa). 

Powyższe okoliczności nie sprzyjają rozwojowi wymiany międzynarodowej i dotychczas jest  

na bardzo małym poziomie. 

Natomiast coraz więcej studiuje na Wydziale studentów z krajów Europy Wschodniej. 

 
6.2) Wydział zdaje sobie sprawę z konieczności intensyfikacji działań służących 

internacjonalizacji, która przynosi wielorakie korzyści w zakresie osiągania efektów 

kształcenia na Wydziale. Władze Wydziału planują dodatkowe działania promocyjne.  

Wydział przygotowuje się do prowadzenia zajęć na kierunku architektura w języku 

angielskim od roku akademickiego 2013/2014. Jest to działanie pozwalające na lepsze 

przygotowanie do wyjazdów zainteresowanym studentom.  

Wysoko ocenia się opiniowanie programów kształcenia przez pracowników zagranicznych 

ośrodków naukowo-dydaktycznych a także specjalistów z dziedzin objętych kierunkami 

kształcenia na Wydziale, prowadzących działalność zawodową za granicą, np. w Kanadzie. 
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Pozwala to określić efekty kształcenia i zapewniające je treści kształcenia w programach 

kształcenia studentów, odpowiadające potrzebom praktyki zarówno rynku krajowego jak i za 

granicą.  

Działanie te powinny być jednak bardziej efektywne, prowadzić do zwiększenia umów typu 

Erasmus i wyjazdów studentów na semestralne studia w ośrodkach zagranicznych. 

Wydział powinien wykorzystywać kontakty zagraniczne kadry wykładowców                              

oraz współpracujących z wydziałem pracodawców mających kontakty zagraniczne lub 

prowadzących działalność biznesową poza regionem lub zagranicą, celem promowania                        

i upowszechnienia staży, praktyk i odbywania fragmentów studiów poza macierzystą 

uczelnią, w tym korzystania z programów międzynarodowych typu Erasmus.  

 
6.3) Wydział realizuje w ramach dziewięciu umów współpracę naukowo-dydaktyczną                             

z partnerami zagranicznymi. Wykaz umów i zakres działań przedstawiono w Raporcie 

Samooceny. Organizuje we współpracy międzynarodowej i krajowej dwie konferencje                        

o charakterze cyklicznym Ekomilitaris i ARCHBUD, a także samodzielnie konferencję 

KRAJart. Ta ostatnia dotychczas jako krajowa, będzie  rozszerzona o udział uczelni i instytucji 

z zagranicy. Wydział włącza się do współorganizacji także innych konferencji.  

Realizowany jest jeden temat międzynarodowy badawczy (pełny tytuł wymieniony wyżej                    

w ust. 2).  

Wydział współpracuje z 14 krajowymi szkołami wyższymi, publicznymi i niepublicznymi                   

(np. Politechnika Warszawską, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Menedżerska                        

w Warszawie) i 6 placówkami PAN i innymi instytutami naukowo badawczymi np. IPPT PAN, 

ITB, IBDiW w Warszawie.  

Współpraca ta polega na udziale w badaniach, owocem, których są publikacje naukowe                             

i opracowane podręczniki (6 podręczników i monografii w tym jedna anglojęzyczna), 

współorganizowaniu konferencji naukowych (WAT, UJ), szkoleniach z projektowania wg 

eurokodów, korzystaniu z nowocześnie wyposażonych laboratoriów do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (ITB).  

Na ocenianym Wydziale zatrudnieni są pracownicy aktywnie współpracujący z uczelniami, 

instytutami i instytucjami oraz organizacjami i partnerami biznesowymi w kraju i za granicą. 

Prowadzona współpraca sprzyja rozwojowi innowacyjnych badań, wykorzystaniu aktywności               

i potencjału intelektualnego pracowników Wydziału dla rozwoju badań i doskonalenia 

dydaktyki oraz podnoszenia poziomu kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale. 

Przyjęta strategia rozwoju kierunków kształcenia na Wydziale: architektura, budownictwo, 

architektura krajobrazu, architektura wnętrz i wzornictwo, które się wzajemnie przenikają, 

pozwala na interdyscyplinarność w kształceniu absolwentów Wydziału. 

 

6.4) Wydział współpracuje z wieloma instytucjami społecznymi i organizacjami 

gospodarczymi. W Raporcie samooceny wymienione są 64 organizacje (s.34-36). Są to np. 

cztery muzea (w tym. Muzeum Narodowe), parki narodowe (Kampinoski, Tatrzański, 

Białowieski), nadleśnictwo, Ministerstwo Obrony Narodowej, urzędy gminne, stowarzyszenia 

zawodowe (w tym Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów oraz  ICOMOS), przedsiębiorstwa 

produkcyjne (wyrobów budowlanych,  mebli i inne), wykonawcze budowlane oraz projektowe, 

wydawnictwo, szkoła językowa a także Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara                                      

w Zakopanem. 

Współpraca ta pozwala na organizowanie praktyk studenckich, organizowanie ćwiczeń/wizyt 

na budowie, ćwiczeń terenowych, plenerów artystycznych, prowadzenia działalności i badań 

kół naukowych, płatnych staży. Te działania pozwalają na osiąganie założonych w programie 

efektów kształcenia. Z kontaktów i zasobów otoczenia społeczno-gospodarczego korzystają 



 
 

 19 

nauczyciele akademiccy w doskonaleniu swojego warsztatu dydaktycznego i badawczo-

naukowego.   

Wielu nauczycieli akademickich prowadzi równolegle praktykę zawodową lub osoby                            

z doświadczeniem zawodowym pracujące w zawodzie realizują zajęcia dydaktyczne, na 

wysokim poziomie, zapewniając osiągnięcie efektów kształcenia zarówno w zakresie wiedzy 

jak i umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. W organizowanych konferencjach 

naukowych i techniczno-naukowych przez Wydział aktywnie uczestniczą przedstawiciele 

organizacji społecznych, a przede wszystkim praktycy: projektanci, wykonawcy i producenci. 

Jednostka powołała Radę Pracodawców Wydziału Architektury pragnąc włączyć 

przedstawicieli Rady w doskonalenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, podnoszenia 

jakości programów kształcenia. Wydział pragnie również wspólnie z członkami Rady 

realizować prace naukowo-badawcze, jak również projektowe, współorganizować projekty                  

o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim jak również włączać w uczestnictwo                                    

w konkursach. 

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną, Wydział wielokrotnie organizował lub 

współorganizował różnego rodzaju wydarzenia dla mieszkańców – w tym dzieci i młodzieży - 

służące popularyzowaniu nauki lub umożliwiające podniesienie kompetencji. Były to np.:  

- współorganizacja i udział w imprezach i konkursach organizowanych przez Urząd m. st. 

Warszawy, jak np. „Noc Muzeów” (w roku: 2011, 2012 i 2013), konkurs 

„Niepełnosprawni-sprawniejsi, Urząd Miasta Dzielnicy Ochota, jak np. Dzień Ziemi; 

- coroczną organizację aukcji prac studentów Wydziału Architektury, z której środki 

przeznaczane są na cele charytatywne – wsparcie Ośrodka Rehabilitacji Terapeutycznej 

dla Katolickiego Stowarzyszenia Archidiecezji Warszawskiej; 

- organizację wykładów otwartych dla wszystkich zainteresowanych prowadzonych przez 

specjalistów,  

- inne inicjatywy i działania. 

Ponadto, w ramach projektu „Specjaliści nowoczesnej gospodarki – studia podyplomowe i 

szkolenia w WSEiZ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL 

2007-2013, w latach 2010-2012, zrealizowane zostały szkolenia skierowane do osób spoza 

społeczności akademickiej (np. Szkolenie „Projektowanie konstrukcji budowlanych według 

eurokodów”, Rysunek Budowlany w programie AutoCAD  i inne).   

Przedstawiona powyżej współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym:                                      

z  przedsiębiorstwami i instytucjami w znaczący sposób wpływa na określanie i osiąganie 

efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Architektury WSEiZ. 

Współpraca ta wzmacnia potencjał intelektualny i kreatywność kadry naukowej  i studentów 

Wydziału.  

Współpraca z ośrodkami naukowymi, ale przede wszystkim pracodawcami, w zakresie 

dydaktyki służy podnoszeniu jakości kształcenia, uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego,                    

a także doskonaleniu programów kształcenia i dostosowywaniu ich do potrzeb rynku pracy.  

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego 
4
 częściowo  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Wizytowana jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi w celu realizowania procesu kształcenia studentów.  Liczba ofert na wymianę 

międzynarodową zwłaszcza w ramach programu Erasmus jest bardzo mała i liczba wyjazdów 

znikoma (zarówno po stronie osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających). Uzupełnieniem 

tej współpracy są natomiast wykłady kadry wizytującej z zagranicy, organizowane przez 

władze jednostki. Kryterium szczegółowe w zakresie krajowej i międzynarodowej wymiany 
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studentów można ocenić jako spełnione częściowo. Wydział powinien zintensyfikować w tym 

zakresie swoje działania. 

2)  Jednostka podejmuje różnorakie działania służące promocji wymiany 

międzynarodowej studentów i pracowników, jednakże efekty tych działań w kierunku 

zwiększenia internacjonalizacji procesu kształcenia można określić na znaczące, choć 

głównie nastawione są na Europę Wschodnią. Ich wpływ na określenie, modyfikację i 

osiąganie efektów kształcenia oraz realizację procesu kształcenia jest widoczny we 

współpracy przy formułowaniu programu kształcenia.  Kryterium można ocenić jako 

spełnione znacząco. 

3)  Wydział realizuje współpracę w ramach zawartych umów z ośrodkami zagranicznymi 

oraz licznymi krajowymi. Efektem jej są wspólne publikacje z badań naukowych, 

współorganizowanie  konferencji naukowych, wymiana wykładowców z zagranicznych i 

krajowych ośrodków, wspólne szkolenia,   lecz  efekty tej współpracy nie przekładają się 

jeszcze zbyt wyraźnie na proces kształcenia. Skalę wpływu aktualnej współpracy można 

ocenić na częściowy. 

4)  Zakres współpracy Jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym (wykładowcy 

prowadzący także praktykę zawodową np. biura projektów, udział studentów w realizacji 

projektów, współpraca z Radą Pracodawców, szkolenia, działalność studentów i 

pracowników na rzecz społeczności, możliwość zajęć w terenie: plenery, zajęcia w muzeach, 

parkach a także akredytowanych laboratoriach w ITB, itd.) w pełni przekłada się na osiągane 

efekty kształcenia. 

 

 

7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne  zapewniane  przez jednostkę 

studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się 

7.1) OPIEKA NAUKOWA 

System opieki naukowej skierowanej do środowiska studenckiego funkcjonuje prawidłowo. 

Istotna jest możliwość realizowania badań naukowych studentów zgodnych z ich 

zainteresowaniami oraz wybranym kierunkiem kształcenia. Wydział Architektury zapewnia 

odpowiednie wsparcie studentów, udostępniając im odpowiednio wyposażoną bazę 

dydaktyczną. Istotne jest również wparcie pracowników naukowo-dydaktycznych                              

w osiąganiu zakładanych efektów kształcenia i realizacji projektów naukowych studentów. 

Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wskazali, iż mają możliwość                   

w ramach opieki naukowej wyjazdów poglądowych do przedsiębiorstw oraz spotkań                       

ze znanymi przedsiębiorcami m.in. architektami. Według oceny studentów wskazane 

aktywności w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju ich zainteresowań oraz dają 

możliwość wypracowania preferencji dotyczących przyszłej pracy zawodowej. 

Wydział Architektury zapewnia swoim studentom odpowiedni dostęp do literatury  

i niezbędnych podręczników oraz czasopism naukowych dzięki funkcjonowaniu Biblioteki 

WSEiZ. Istotny jest fakt nabywania przez Uczelnię nowych egzemplarzy pozycji najczęściej 

wypożyczanych przez studentów . Studenci wskazali, iż Władze Wydziału często proszą ich o 

wskazanie, których podręczników brakuje, aby uzupełnić księgozbiory. Studenci pozytywnie 

ocenili dostępność i jakość literatury. 
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Studenci wizytowanego Wydziału wskazali, iż posiadają swobodę w dobrze tematyki prac 

dyplomowych. Dodatkowo mają odpowiedni dostęp do promotorów, którzy pomagają wybrać 

tematykę pracy zgodną z zainteresowaniami i predyspozycjami studenta oraz oferują wsparcie 

merytoryczne podczas przygotowań pracy dyplomowej. 

Uczelnia nie posiada dodatkowego systemu motywacyjnego dla studentów osiągających 

sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym. Istnieją nieformalne działania dofinansowania 

niektórych projektów czy prac naukowych, lecz są to sporadyczne inicjatywy. Zaleca się 

stworzenie dodatkowego systemu motywacyjnego w celu propagowania ruchu dydaktyczno- 

naukowego wśród studentów. 

System opieki naukowej ma charakter kompleksowy i znacząco spełnia swoją rolę. Istotna 

jest możliwość rozwoju zainteresowań naukowych studentów zgodnych z ich kierunkiem 

kształcenia. 

OPIEKA DYDAKTYCZNA 

Wydział Architektury  posiada właściwie funkcjonujący system opieki dydaktycznej 

skierowany do środowiska studenckiego. Studenci wizytowanej Jednostki mają odpowiedni 

dostęp do planów i programów studiów. Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie 

Internetowej Uczelni oraz w elektronicznym  systemie Wirtualna Uczelnia. Istotny jest fakt, 

iż studenci posiadają sposobność konsultacji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. 

Terminy konsultacji są dostosowane do potrzeb studentów. 

Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu  studenci są informowani na temat zakresu 

materiału omawianego na zajęciach, charakterystyki przedmiotu, obowiązującej literatury 

oraz sposobu zaliczenia przedmiotu.  

Studenci wizytowanej jednostki mają odpowiedni dostęp do informacji dzięki 

funkcjonowaniu elektronicznego systemu Wirtualna Uczelnia. Poprzez wskazany system 

student ma możliwość zapoznania się m.in. z dotychczasowym przebiegiem studiów, 

aktualnym planem zajęć, z uzyskanymi ocenami z egzaminów i zaliczeń oraz otrzymać 

informację o przynależności do grupy studenckiej. Dodatkowo w systemie Wirtualna 

Uczelnia wykładowcy umieszczają materiały dydaktyczne, które są dostępne dla studentów.  

Wydział wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, jak e-learning do wsparcia procesu 

uczenia się studentów. W oparciu o wskazane techniki prowadzone są zajęcia z języka 

angielskiego. Studenci pozytywnie ocenili możliwość korzystania z elektronicznego systemu 

nauki języka obcego. 

Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wskazali, iż mają możliwość 

wyboru przedmiotów obieralnych z katalogu przedmiotów zaproponowanych dla danego 

kierunku kształcenia. Problemem jest jednak brak możliwości wyboru przedmiotów w języku 

obcym. Zaleca się uzupełnienie puli przedmiotów obieralnych o zajęcia prowadzone z języku 

obcym. 

Studenci Wydziału Architektury negatywnie ocenili pracę Dziekanatów (szczególnie studenci 

kierunku architektura po 3 roku). Według ich opinii problemem jest nieodpowiedni stosunek i 

brak kultury osobistej pracowników administracyjnych dla środowiska studenckiego.  

Indywidualizacja kształcenia jest zapewniona na Wydziale Architektury dzięki 

funkcjonowaniu indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS) funkcjonującego 

dla studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów i uzyskali średnią minimum 4.5. 

Dodatkowo dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej, niepełnosprawnych 
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lub wyjeżdżających na wymianę międzynarodową możliwe jest studiowanie według 

indywidualnej organizacji studiów. Wskazana indywidualizacja ścieżki kształcenia jest 

wystarczająca i w pełni wpływa  na realizację potrzeb studentów. 

Studenci Wydziału Architektury mają możliwość skorzystania z bazy dydaktycznej poza 

czasem wyznaczonym na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, np. w ramach pracy nad 

projektem naukowym. 

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania studiuje 40 studentów niepełnosprawnych, w tym 

22 na Wydziale Architektury. 

Uczelnia wprowadziła Zarządzeniem Rektora nr 21/2010 program dostosowania Uczelni dla 

osób niepełnosprawnych. Dodatkowo została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu 

elektronicznego dla studentów niepełnosprawnych (Zarządzenie Rektora nr 15/2010). 

Studenci mają do dyspozycji dwa dyktafony i dwa laptopy oraz jeden wzmacniacz 

dźwiękowy FM. Wypożyczenie sprzętu jest możliwe na jeden rok lub cały okres studiów. 

Jednostka w pełni umożliwia rozwój naukowy studentów niepełnosprawnych oraz wspomaga 

ich w osiąganiu zakładanych efektów kształcenia. Studenci mają możliwość indywidualizacji 

zajęć, zmiany formy egzaminu i zaliczenia oraz zmiany warunków uczestnictwa w zajęciach. 

Istotny jest fakt zakupienia przez Uczelnię sprzętu, który zapewnia studentom 

niepełnosprawnym odpowiednią realizację procesu kształcenia. Osoby niepełnosprawne mogą 

korzystać m.in. ze skanerów, komputerów, drukarek przeznaczonych dla ich potrzeb, 

klawiatury ergonomicznej (wersja dla praworęcznych i leworęcznych), myszki 

powiększającej, programu przetwarzającego mowę na słowo pisane, przenośnego 

powiększalnika z regulacją ostrości i wielkości, mówiącego tłumacza i syntezatora mowy. 

W Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, który w 

pełni koordynuje, udziela wsparcia i pomocy studentom niepełnosprawnym oraz odpowiada 

za integrację środowiska studentów  niepełnosprawnych.  

Uczelnia zapewnia odpowiedni rozwój naukowy i dydaktyczny studentów 

niepełnosprawnych. Istotne jest, iż osoby niepełnosprawne mają możliwość pełnego udziału 

w procesie kształcenia. 

Wskazane elementy systemu opieki dydaktycznej są poprawnie skonstruowane  

z punktu widzenie oceny studenckiej. Istotny jest fakt, iż studenci są skutecznie wspierani 

przez Jednostkę w procesie uzyskiwania efektów kształcenia. 

OPIEKA MATERIALNA 

Studenci Wydziału Architektury mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych oraz zapomogi. Wizytowana Jednostka posiada przejrzysty system opieki 

materialnej  

i socjalnej. Świadczenia są wypłacane w terminie, bez zbędnych opóźnień, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział środków finansowych na świadczenia pomocy materialnej jest dokonywany  

w porozumieniu z Samorządem Studentów, co jest zgodne z art. 174 ust. 2 Ustawy. 

Samorząd Studentów posiada swoich przedstawicieli w Uczelnianej Komisji Stypendialnej, 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zgodnie z art. 177 ust. 3 Ustawy. 

Decyzje w sprawie składanych wniosków do Komisji są wydawane w formie pisemnej, 

przysługuje od nich odwołanie zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy.  
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Uczelnia w myśl art. 173. ust 2 Ustawy zapewnia pomoc materialną dla studentów 

niepełnosprawnych. O wysokości świadczenia decyduje stopień niepełnosprawności. 

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów o znacznym i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności wynosi 460zł, natomiast stypendium specjalne dla studentów o lekkim 

stopniu niepełnosprawności wynosi 230zł. Wskazane wysokości świadczeń nie są zaniżone. 

Istotny jest również fakt zastosowania kilku kryteriów (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, 

sportowe, społeczne oraz artystyczne studentów) do otrzymania Stypendium Rektora w myśl 

art. 181 ust. 1 Ustawy. Umożliwia to bardziej obiektywną ocenę rzeczywistych zdolności i 

umiejętności studentów do otrzymania wskazanego świadczenia. 

Opieka materialna studentów WSEiZ funkcjonuje w oparciu o system, który zapewnia 

odpowiednie warunki socjalno-bytowe studentów. Ważne jest, iż stypendia  

o charakterze socjalnym mają realny wpływ na polepszenie sytuacji materialnej studentów 

najbardziej potrzebujących. Istotny jest również fakt uczestnictwa studentów w weryfikacji 

funkcjonowania wskazanego systemu poprzez udział ich przedstawicieli w Komisjach 

Stypendialnych oraz badania opinii całego środowiska studenckiego z wykorzystaniem 

procesu ankietyzacji. 

 
7.2) Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania nie posiada kompleksowego systemu 

dotyczącego skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Rozstrzyganie spraw spornych i 

kontrowersyjnych opiera się o nieformalne działania. Starości poszczególnych lat i kierunków 

studiów występują do Dziekanów w imieniu studentów w celu rozwiązania sytuacji spornych. 

Dodatkowo Władze Uczelni oraz Dziekani Wydziału Architektury pełnią dyżury dla 

środowiska studenckiego, podczas których studenci mogą przedstawić swoje problemy czy 

wątpliwości.  

Studenci wizytowanej Jednostki mogą również korzystać z pomocy Samorządu Studentów. 

Według opinii studentów wskazana forma rozwiązywania sytuacji konfliktowych jest 

efektywna i wystarczająca.  

Studenci Wydziału posiadają swoich przedstawicieli w Komisji dyscyplinarnej  

i Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. studentów w składzie złożonym  

z równej liczby studentów i nauczycieli akademickich, co jest zgodne art. 213 ust. 5 Ustawy. 

 
7.3) Samorząd Studentów prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, włączając  

w to organizację przedsięwzięć kulturalnych m.in. Juwenalia, Miss i Mister Uczelni 

Niepublicznych, Dzień Architekta, Bal Absolwentów, Otrzęsiny, imprezy tematyczne oraz 

wiele innych. Istotne jest właściwe wsparcie socjalne, merytoryczne i finansowe działalności 

Samorządu Studentów przez Uczelnie. Samorząd Studentów ma do dyspozycji wystarczające 

zaplecze lokalowe, wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy (komputer, drukarka, telefon). 

Wydział Architektury nie spełnia wymagań z art. 67 ust. 4 ustawy, co do odpowiedniego 

minimalnego udziału przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału. W chwili obecnej 

środowisko studenckie reprezentowane jest przez pięciu studentów, co stanowi 12,82% 

wszystkich członków. Zaleca się powołanie przedstawicieli studentów do Rady Wydziału, 

aby uzyskać ustawowe minimum. 

Uczelnia spełnia wymagania ustawy określone w art. 61 ust. 3, odnośnie do odpowiedniego 

minimalnego udziału przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni. 
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Ważne jest, iż studenci mają możliwość aktywnego zabierana głosu w pracach organów 

kolegialnych. Według opinii studentów ich głos jest wysłuchiwany i często brany pod uwagę.  

Samorząd Studentów opiniuje Regulamin Studiów WSEiZ, zgodnie z art. 161 ust.2 Ustawy. 

Uczelnia i wizytowana Jednostka zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania 

Samorządu Studentów, zgodnie z art. 202 ust. 8 Ustawy. 

Samorząd Studentów nie prowadzi szkoleń studentów rozpoczynających kształcenie w 

zakresie ich praw i obowiązków. Przedstawiciele studentów, wskazali iż od kilku miesięcy 

funkcjonuje całkowicie nowy skład Samorząd Studentów, który jest  

w trakcie przygotowań zakresu i formy szkoleń. Zaleca się uruchomienie szkoleń  

w zakresie praw i obowiązków studentów. 

Przedstawiciele studentów pozytywnie ocenili kontakt z Władzami Uczelni. Istotna jest 

możliwość partnerskiej rozmowy oraz życzliwe nastawienie Rektora i Dziekanów. 

 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 
4
 znacząco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) System opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej ma charakter kompleksowy  

i uwzględnia potrzeby studentów oraz odpowiednio wspomaga ich w procesie uzyskiwania 

efektów kształcenia. Problemem jest jednak nieodpowiedni stosunek oraz brak kultury 

osobistej pracowników administracyjnych do społeczności studenckiej. 

2) Wydział Architektury nie posiada kompleksowego systemu rozpatrywania skarg  

i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Dotychczasowy system funkcjonuje 

o nieformalne działania, które w pełni spełniają swoją rolę i są wystarczające. 

3) Wizytowany Wydział wspiera i stwarza odpowiednie warunki do działalność 

Samorządu Studentów. Należy jednakże uwzględnić przedstawicieli studentów w Radzie 

Wydziału Architektury. 

 

8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującymi 

 

Usystematyzowanie działań Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie w obszarze 

zapewniania jakości kształcenia nastąpiło w roku akademickim 2008/2009. Wyrazem tych 

działań była uchwała Senatu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia i Weryfikacji Jego Efektów. W kolejnych latach uchwałami Senatu z dnia 

26 maja 2009 r., a także nr 2/12/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. podjęto decyzję                                  

o przedłużeniu terminu jego wdrażania a także częściowej reorganizacji. Trzyletnie starania 

związane ze stopniowym wdrożeniem skutecznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

zostały ostatecznie zwieńczone w uchwale Senatu nr 2/12/2012 r . z dnia 18 grudnia 2012 r.                

w sprawie nowelizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i Weryfikacji Jego Efektów 

oraz zmiany jego nazwy na Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. 

W uchwale określone zostały zasadnicze cele Systemu, obejmujące: 

- wprowadzenie mechanizmów zapewniających jakość kształcenia; 

- właściwą realizację i planowanie procesu dydaktycznego; 
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- zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności 

pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich, 

- badanie, analizę, ocenę oraz monitorowanie jakości kształcenia i wdrażanie wniosków 

dotyczących: 

o zasad tworzenia, oceny i weryfikacji programów kształcenia, w tym sposobów 

weryfikacji osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia, 

o sposobu przypisywania punktów ECTS do poszczególnych modułów kształcenia, 

o organizacji procesu dydaktycznego i infrastruktury dydaktycznej, 

o nauczycieli akademickich, 

o współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie 

dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy; 

- doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Ponadto, w cytowanej uchwale, wskazana została struktura odpowiedzialności w obszarze 

zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania 

obejmująca zarówno organy Uczelni (Rektor, Senat, Rady Wydziałów, Dziekani),                           

jak i powołane dla potrzeb tego systemu ciała wielo- i jednoosobowe (m.in. Uczelniana 

Komisja ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia, Zespoły 

Dydaktyczne ds. Dyplomowania, Zespoły Dydaktyczne ds. Praktyk, Zespoły Dydaktyczne 

Tematyczne, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Pełnomocnicy Dziekanów ds. 

Jakości na Kierunkach Studiów, Pełnomocnicy ds. Dyplomowania, Pełnomocnicy ds. 

Praktyk, Kierownicy Studiów Podyplomowych, Opiekunowie Specjalności, Koordynatorzy 

Przedmiotów). W celu uzyskania większej przejrzystości struktury decyzyjnej funkcjonującej 

w ramach systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia opracowano algorytm 

organizacyjny, w którym przedstawione zostały wzajemne powiązania oraz współzależności.. 

Dla organów i osób współtworzących tę strukturę zostały dookreślone szczegółowe zakresy 

kompetencji, będące pochodną kompetencji Statutowych określonych dla organów Uczelni, 

jak i zadań wynikających z potrzeb procesu kształcenia oraz funkcjonowania samego systemu 

zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.  

W trakcie wizytacji przedstawiono powołania m.in. Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia (aneks z dnia 31 grudnia 2012 r. do zarządzenia Rektora z dnia 28 września 2011 

r.) oraz Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (zarządzenie nr 40/2012 Rektora WSEiZ 

z dnia 31 grudnia 2012 r.), Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału 

Architektury (zarządzenie nr 39/2012 Rektora WSEiZ z dnia 31 grudnia 2012 r.), 

Pełnomocników Dziekana Wydziału Architektury ds. Jakości na Kierunkach (decyzja 

Rektora, poprzedzona wnioskiem Dziekana, z dnia 31 grudnia 2012 r.).  

Polityka jakości realizowana w Uczelni jest częścią wielu różnych dokumentów, tj. Strategii 

rozwoju na lata 2011-2022 Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (uchwała nr 

1/12/2011 Senatu WSEiZ z dnia 12 grudnia 2011 r.), czy Statutu Uczelni. Cele jakościowe 

zostały wyrażone również w cyt. uprzednio uchwale Senatu wprowadzającej wewnętrzny 

system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii                              

i Zarządzania w Warszawie.  Wydział Architektury wpisuje się we wszystkie działania 

związane z zapewnieniem jakości, określone w stosownych uchwałach Senatu oraz strategii 

Uczelni. Wyrazem tego było przyjęcie przez Radę Wydziału uchwałą nr 1/2/2012 z dnia                 

23 lutego 2012 r. strategii rozwoju Wydziału na lata 2012-2020, w których określone zostały 

szczegółowe priorytety w odniesieniu do wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale.  

Ponadto w zakresie kluczowych obszarów objętych systemem zapewnienia i doskonalenia 

jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wdrożony został 

zespół przepisów wewnętrznych wspierających zadania systemu, tj. np.: 

 programy kształcenia i weryfikacja efektów kształcenia – uchwała Senatu WSEiZ nr 

3/12/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w 
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zakresie opracowania programów kształcenia, uchwała Senatu WSEiZ nr 4/12/20011 

z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dot. planów i programów 

studiów podyplomowych i kursów dokształcających, zarządzenie, zarządzenie Rektora 

WSEiZ nr 26/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie sposobów weryfikacji i 

zasady dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów, zarządzenie 

Rektora WSEiZ nr 5/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad stosowania 

oceny antyplagiatowej w ocenie prac dyplomowych 

 nauczyciele akademiccy – zarządzenie Rektora WSEiZ nr 18/2011 z dnia 31 

października 2011 r. w sprawie regulaminu oceny okresowej nauczycieli Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania, zarządzenie Rektora WSEiZ nr 14/2012 z dnia 28 

września 2012 r. w sprawie regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych, zarządzenie 

Rektora WSEiZ nr 28/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu badań monitorujących jakość kształcenia (w tym sposobów 

przeprowadzenia ewaluacji nauczycieli przez studentów), zarządzenie nr 17/2011 

Rektora WSEiZ z dnia 31 października 2011 r. w sprawie regulaminu ochrony 

prawnej dóbr własności intelektualnej i przemysłowej,  

 wsparcie studentów w procesie kształcenia – zarządzenie Rektora nr 2.1./2012 z dnia 

29 marca 2012 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów, 

 infrastruktura dydaktyczna, - zarządzenie Rektora WSEiZ nr 29/2011 z dnia 30 

grudnia 2011 w sprawie monitorowania infrastruktury budowlanej i technicznej 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 

 współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni – zarządzenie Rektora nr 

6/2002 z dnia 1 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Biura Przedsiębiorczości 

Akademickiej w związku z uchwała Senatu Uczelni z dnia 26 lutego 2002 r.,  

  badania monitorujące jakość – zarządzenie Rektora WSEiZ nr 28/2012 z dnia 28 

września 2012 r. w sprawie regulaminu prowadzenia badań monitorujących jakość 

kształcenia, zarządzenie Rektora WSEiZ nr 10/2012 z dnia 14 września 2012 r.                     

w spawie monitorowania losów zawodowych absolwentów,  

Podczas oceny szczegółowemu oglądowi poddano dokumentację związaną zarówno                              

z aktywnością organów, zespołów i osób bezpośrednio objętych strukturą systemu,                         

jak również będącą wynikiem funkcjonowania samego systemu, a także realizacji zadań 

określonych w ww. wewnętrznych aktach normatywnych. Z analizy dokumentacji Senatu i 

Rady Wydziału wynika, iż problematyka jakości kształcenia jest przedmiotem obrad tych 

organów, a mianowicie podczas posiedzeń przedstawiane były zagadnienia związane m.in.                

z funkcjonowaniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, polityką 

kadrową, zmianami w planach i programach studiów, strategią rozwoju, wynikami badań 

monitorujących jakość kształcenia. Ponadto zapoznano się z dokumentacją będącą efektem 

działania Uczelnianej i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a także Pełnomocnika 

Rektora ds. Jakości Kształcenia, która pozwala na stwierdzenie wysokiego stopnia 

aktywności tych ciał oraz rzeczywistego ich  zaangażowania w problematykę zapewniania i 

doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni.  

Dokonując oceny należy stwierdzić, iż na obecnym, etapie rozwoju Systemu Zapewnienia i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 

została stworzona struktura odpowiedzialności oraz uregulowania prawne umożliwiające  

funkcjonowanie systemu i jego doskonalenie.  

W zarządzeniu Rektora nr 28/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie regulaminu 

prowadzenia badań monitorujących jakość kształcenia zostały określone rodzaje badań, 

podmioty, zakres, częstotliwość, procedury oraz jednostki odpowiedzialne za ich 

przeprowadzenie i sposób wykorzystania wyników prowadzonych badań. W zarządzeniu 

określono, iż badania monitorujące jakość kształcenia obejmują następujące aspekty:  
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program kształcenia, proces dydaktyczny,  kadrę naukowo-dydaktyczną,  obsługę 

administracyjną procesu dydaktycznego, zaplecze dydaktyczne, proces rekrutacyjny, 

oczekiwania pracodawców wobec absolwentów opuszczających uczelnie wyższe.  

 

Zgodnie z postanowieniami cyt. zarządzenia główne badania monitorujące jakość kształcenia 

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to: 

1) badania rekrutacyjne, 

2) ocena funkcjonowania administracji oraz organizacji procesu i zaplecza 

dydaktycznego, 

3) ocena nakładu pracy na zajęcia dydaktyczne, 

4) ocena praktyk zawodowych,  

5) ewaluacja pracy nauczycieli akademickich przez studentów, 

6) badania oczekiwań pracodawców, 

a także na podstawie przepisów zarządzenia Rektora nr 10/2012 z dnia 14 września 2012 r.  

7) monitorowanie losów zawodowych absolwentów 

oraz na podstawie zarządzenia Rektora nr 14/2012 z dnia 28 września 2012 r.  

8) hospitacje zajęć dydaktycznych 

 

W trakcie wizytacji przedstawione zostały do wglądu przedstawione m.in.: 

1) wyniki analizy ankiet w ramach projektu badawczego studenckiej oceny 

administracji oraz organizacji procesu i zaplecza dydaktycznego z 2013 r., 

2) wyniki analizy ankiet w ramach projektu badawczego „Losy zawodowe 

absolwentów” z 2012, 2011 i 2010 r., 

3) wyniki analizy ankiet studenckich w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, 

4) protokoły z hospitacji zajęć, 

5) wyniki projektu Trendence Graduate Barometr, w których od 2007 r. bierze udział 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 

6) wyniki badań rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, 

7) wyniki ewaluacji nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

8) raport z działalności Biura Karier, 

9) analiza odsiewu w roku akademickim 2011/2012, 

10) analiza ocen studentów w roku akademickim 2011/2012, 

Ponadto w trakcie wizytacji przedstawiono sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia, które zgodnie z założeniami systemu zapewniania i doskonalenia jakości 

kształcenia stanowią podstawę do wprowadzenia działań doskonalących, w tym korygujących 

i zapobiegawczych. Nadzór nad działaniami doskonalącymi sprawuje Pełnomocnik Rektora 

ds. Jakości Kształcenia.  

Podczas oceny zaprezentowano również dowody, iż  w Uczelni i na Wydziale zostały podjęte 

działania związane z przygotowaniem do prowadzenia kompleksowej analizy i oceny 

osiąganych efektów kształcenia, której wyniki stanowią podstawę doskonalenia programu 

kształcenia. Zarządzeniem Rektora WSEiZ nr 26/2012 z dnia 28 września 2012 r. zostały 

wprowadzone sposoby weryfikacji i zasady dokumentowania efektów kształcenia osiąganych 

przez studentów. Ponadto Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia zobowiązana została 

zobowiązana do analizy sposobu weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia poprzez 

coroczną analizę wystawianych ocen, wielkości i przyczyn odsiewu oraz analizę wyników 

egzaminów dyplomowych. Wyniki analizy przedstawiane są Pełnomocnikowi Rektora ds. 
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Jakości Kształcenia, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanym przez niego 

corocznym sprawozdaniu i przedstawionym do wglądu podczas wizytacji. 

 

Reasumując, należy uznać, iż na obecnym etapie rozwoju wewnętrznego systemu 

zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w 

Warszawie działania w zakresie gromadzenia i analizy danych podejmowane na Wydziale 

obejmują wszystkie rodzaje studiów, a dokumentacja gromadzona i analizowana jest 

kompletna. Działania korygujące bądź naprawcze podejmowane są w wyniku monitorowania 

i analizy danych z obszarów wpływających na jakość kształcenia. 

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego 
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego. 

- W Uczelni istnieje rama prawna umożliwiająca funkcjonowanie wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia, jego rozwój, a także doskonalenie.  

- W Uczelni i na Wydziale Architektury została stworzona przejrzysta struktura 

odpowiedzialności w obszarze zapewniania jakości kształcenia. 

- W strategii i polityce jakości Wydziału zostały przyjęte wyraźne cele jakościowe związane 

z wysokim poziomem kształcenia. 

- Usystematyzowanie działań w zakresie gromadzenia i analizy danych, zostało 

odzwierciedlone w zarządzeniu Rektora działania w zakresie gromadzenia i analizy 

danych, podejmowane na Wydziale obejmują wszystkie rodzajów studiów,                                    

a dokumentacja gromadzona i analizowana jest kompletna. Działania korygujące bądź 

naprawcze podejmowane są w wyniku monitorowania i analizy danych z obszarów 

wpływających na jakość kształcenia. 
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9. Podsumowanie  

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

Kryterium 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

1. strategia rozwoju  x    

2. wewnętrzny system 
zapewnienia jakości  x    

3. cele i efekty kształcenia 
na studiach 
doktoranckich  
i podyplomowych oraz 
system ich weryfikacji 

 -    

4. zasoby kadrowe, 
materialne i finansowe  x    

5. prowadzenie badań 
naukowych   x   

6. współpraca krajowa  
i międzynarodowa    x  

7. system wsparcia 
studentów  
i doktorantów 

  x   

8. przepisy wewnętrzne 
normujące proces 
zapewnienia jakości 
kształcenia 

 x    

 

Odniesienie się do dokonanej przez jednostkę analizy SWOT w kontekście wyników 

przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz 

oceny zasobów kadrowych, materialnych, działalności naukowej i międzynarodowej, 

współpracy  z beneficjentami procesu kształcenia. 

 

Przeprowadzana wizytacja oraz analiza dokumentów strategicznych pozwala stwierdzić iż 

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie trafnie 

identyfikuje swoje silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Strategia rozwoju Wydziału 

wyznacza właściwe cele strategiczne obejmujące między innymi: rozwój zasobów ludzkich i 

usprawnianie struktury organizacyjnej, poszerzanie współpracy z innymi uczelniami, 

jednostkami naukowymi i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, intensyfikacje współpracy 

z przedsiębiorcami, poszerzenie oferty edukacyjnej, aktywizacja studentów w celu 

umiędzynarodowienia studiów oraz dalszy rozwój mechanizmów, metod i narzędzi 

zapewniania jakości kształcenia. Realizacja tych celów, ukierunkowanych na budowanie 

wysokiej kultury jakości kształcenia, daje realne  perspektywy rozwoju w zakresie kształcenia 
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na wszystkich poziomach prowadzonych studiów. Wewnętrzny system zapewnienia jakości 

kształcenia potwierdza przeprowadzoną diagnozę a jego stosowanie powinno przynieść 

poprawę w szczególności w obszarach obecnie stanowiących słabsze strony jednostki tzn. w 

zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej oraz badań naukowych.  

 

 

W odpowiedzi na raport Zespołu Oceniającego PKA Władze Uczelni przedstawiły wyjaśnia 

odnośnie uwag zawartych w raporcie oraz wykazały podjęte działania naprawcze. Działania 

te należy ocenić pozytywnie, gdyż świadczą o dużej trosce z jaką Uczelnia traktuje problemy 

jakości kształcenia. Jednocześnie w odpowiedzi na raport bezpośrednio nie kwestionowano 

ocen poszczególnych kryteriów.  

Reagując na uwagi odnośnie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia: 

1) zwiększono liczbę prac losowo poddawanych ocenie systemem antyplagiatowy z 5% 

w przypadku prac o charakterze projektowym lub eksperymentalnym i 10%                        

w przypadku pozostałych prac do odpowiednio 10% i 20%, 

2) do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia skierowano prośbę o przygotowanie 

propozycji zmian w obowiązujących regulacjach uczelnianych mających na celu 

miedzy innymi  skuteczniejsze monitorowanie i okresowe przeglądy programów 

nauczania. 

W celu większego umiędzynarodowienia studiów Władze Uczelni zaplanowały podjęcie 

szeregu działań obejmujących między innymi: zmianę regulaminu i zwiększenie oferty 

Erasmusa oraz powołanie pełnomocnika ds. tego programu; uruchomienie programu 

kształcenia w języku angielskim dla studiów II stopnia; przygotowanie oferty zajęć w języku 

angielskim dla studiów I stopnia. 

W odpowiedzi na raport przedstawiono również mechanizmy wsparcia naukowego, 

dydaktycznego i materialnego studentów jakie stosowane są na Uczelni. W celu zapewnienia 

przejrzystości tego systemu i jego rozpowszechnienia postanowiono przygotować 

odpowiednie opracowanie i rozpowszechnić je wśród studentów. W trybie pilnym 

uzupełniono liczbę studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału do wymaganego 

ustawowo minimum. Podjęto również szereg działań, ze zmianą kierownika Dziekanatu 

włącznie, mających na celu poprawę pracy Dziekanatu, w szczególności obsługi studentów. 

Podjęte działania pozwalają na podniesienie oceny kryterium 7 do „w pełni”.   

 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

7. system wsparcia 

studentów  

i doktorantów 
 x    
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