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dokonanej w dniach 20 – 21 marzec 2013 r. na kierunku ,,inżynieria materiałowa” 
prowadzonym  na Wydziale  Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego                   

w Katowicach  na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia  
 przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 
W składzie 
przewodniczący:  
prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski  – członek PKA 
 
członkowie:  
prof. dr hab. inż. Mieczysław Jurczyk  – ekspert PKA, 
prof. dr hab. inż. Andrzdej Miniewicz – ekspert PKA, 
mgr Agnieszka Zagórska – ekspert formalno – prawny,  
Magdalena Botther   – przedstawiciel PSRP. 
Krótka informacja o wizytacji 
 
Wizytacja na kierunku  „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Nauki o 
Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 
2013/2014. Wizytacja tego kierunku studiów odbyła się po raz pierwszy.  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. Przed 
wizytacją członkowie Zespołu Oceniającego PKA zapoznali się z Raportem Samooceny przekazanym 
przez władze Uczelni, ustalony został harmonogram oraz podział kompetencji w trakcie wizytacji, a 
także wykaz spraw do wyjaśnienia z władzami Uczelni i ocenianej Jednostki. Raport Zespołu 
Oceniającego został opracowany na podstawie przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, 
przeprowadzonej hospitacji zajęć, analizy wylosowanych prac dyplomowych, egzaminacyjnych, 
zaliczeniowych i projektowych oraz spotkań z nauczycielami akademickimi i studentami ocenianego 
kierunku studiów, a także przedstawionej bazy dydaktycznej, w której prowadzone są zajęcia 
dydaktyczne. 

 
Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 
Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 
podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego. 
 
1. Koncepcja   rozwoju ocenianego kierunku sformułowana  przez jednostkę1.  

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

                               RAPORT  Z  WIZYTACJI                   

(ocena programowa) 
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1). Misją Uniwersytetu Śląskiego (Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 maja 1997) 
zgodnie z zapisami w statucie Uczelni (Statut Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku) 
jest dążenie do prawdy oraz upowszechnianie wiedzy. Działania Uczelni mają na celu wykształcenie 
fachowców w określonym zawodzie oraz przyszłych uczestników życia publicznego i liderów 
mniejszych lub większych społeczności. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach w dokumencie pt. 
„Strategia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020” (Uchwała Senatu 
Uniwersytetu Śląskiego z 24 stycznia 2012r z późn. zm.) przedstawił strategię rozwoju do 2020 roku.  
Podstawą tej strategii odniesionej do kierunku inżynieria materiałowa są trzy cele: „Silne zespoły 
badawcze i badania naukowe na światowym poziomie” (cel strategiczny 1), oparte na tym 
„Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna” (cel strategiczny 2) oraz „Aktywne 
współdziałanie uczelni z otoczeniem” (cel strategiczny 3).  
Cele strategiczne doskonale współgrają z priorytetowymi kierunkami badań naukowych zapisanymi w 
„Krajowym Programie Ramowym” (Dz. Urz. MNiI z dnia 22 września 2005r.), w którym do VI 
strategicznego obszaru badawczego „Nowe materiały i technologie” zaliczono: nanomateriały i 
nanoukłady wielofunkcyjne, zaawansowane materiały i urządzenia elektroniczne oraz 
optoelektroniczne, zaawansowane materiały konstrukcyjne, wysoko przetworzone związki chemiczne  
oraz materiały o złożonych właściwościach, technologie i biotechnologie przemysłowe produktów.  
 
Kierunek „inżynieria materiałowa” utworzony na Uniwersytecie Śląskim w 2007 roku Uchwałą Nr 59 
Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów 
„inżynieria materiałowa”, to w obszarze Polski sytuacja nowa, gdyż zwykle ten kierunek prowadzony 
jest na uczelniach o profilu technicznym. Jednakże należy podkreślić, że jako kierunek 
interdyscyplinarny wpisuje on się doskonale zarówno w cele strategiczne Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, jak i Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Należy podkreślić, że Uniwersytet Śląski 
jest jedynym uniwersytetem w Polsce oferującym stopień inżyniera/magistra inżyniera z zakresu 
inżynierii materiałowej. Ma to swoje istotne, ale pozytywne konsekwencje, bowiem „inżynieria 
materiałowa” realizowana w Uniwersytecie Śląskim wyróżnia się zwiększonym naciskiem na moduły 
z zakresu nowoczesnych technologii materiałów, metod badań, czy metod modelowania 
różnorodnych materiałów przy równoczesnym zachowaniu proporcjonalnego udziału nauk 
podstawowych.  

Przyjęta koncepcja kształcenia w ramach dwóch specjalności: nauka o materiałach (od 2008 roku) i 
biomateriały (od 2009 roku) umożliwiła ukierunkowanie studenta w stronę specyfiki materiałów 
do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii, co winno wypełnić lukę w obszarze inżynierii 
materiałowej pomiędzy inżynierami a lekarzami stosującymi materiały inżynierskie w praktyce. 
Bazując na fakcie, iż kierunek „inżynieria materiałowa” jest silnie skorelowany z rozwojem 
technologii, nauki o materiałach oraz metod badawczych w koncepcji kształcenia umiejętnie 
wykorzystano doświadczenie typowo uniwersyteckich dziedzin naukowych, jak: matematyka, fizyka, 
chemia, biologia w połączeniu z technikami wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich. 

Koncepcja kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” uwzględnia nowoczesne formy 
dydaktyczne łączące zajęcia praktyczne z wykładami oraz wykorzystanie nowoczesnych nośników 
multimedialnych wraz z możliwościami Internetu. Przewidziane są elastyczne, dobrane do studenta 
ścieżki kształcenia indywidualnego mające na celu łatwiejsze znalezienie zatrudnienia po studiach. 

Powyżej przedstawione argumenty jednoznacznie wskazują na spójność misji Uczelni z przyjętą na 
Wydziale strategią a w odniesieniu do kierunku na przyjętą właściwą koncepcję kształcenia. 

Na szczególne wyróżnienie, związane z perspektywami rozwoju kierunku, zasługuje zdaniem ZO 
pozyskanie, na przełomie 2011/2012 roku, nowej siedziby dla Instytutu Nauki o Materiałach w 
Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty. Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i 
Badań Interdyscyplinarnych mieści sale i laboratoria dydaktyczne oraz laboratoria naukowe dobrze 
wyposażone w standardową i unikalną aparaturę badawczą. Budynek, o znaczącej kubaturze 
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(180 641 m2) zapewnia komfort nauki i pracy studentom, w jego obrębie powstaje też czytelnia. W 
perspektywie najbliższych lat nastąpi Etap III rozbudowy Centrum tzn. „Adaptacja pomieszczeń 
pierwszego piętra budynku nr 1 w Chorzowie ul. 75 Pułku Piechoty 1 na pomieszczenia laboratoryjno-
badawcze”, co znacząco zwiększy możliwości dydaktyczno-naukowe Centrum z ogromną korzyścią 
dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów i doktorantów inżynierii materiałowej. W dalszej 
perspektywie czasowej planowane jest również utworzenie społeczno-rekreacyjnej infrastruktury na 
terenie kampusu. Przygotowywanie planów rozbudowy kampusu i pozyskiwania infrastruktury 
badawczej są wynikiem współpracy pracowników tworzących kierunek z interesariuszami 
zewnętrznymi jakimi są: Urząd Miasta Chorzowa, Urząd Marszałkowski, Politechnika Śląska, Śląski 
Uniwersytet Medyczny, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Onkologii w Gliwicach, 
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Publicznego w Sosnowcu i inne zainteresowane kształceniem 
inżynierów materiałowych instytucje i przedsiębiorstwa. 

Realizacja wyżej wspomnianych zadań inwestycyjnych pozwoli władzom wydziału na uruchomienie 
nowych specjalności/specjalizacji na drugim stopniu kształcenia, takich jak: recykling materiałów 
inżynierskich oraz deweloper (marketing) materiałów inżynierskich. Te dwie specjalności dobrze 
wpasowują się w potrzeby rynku pracy i uatrakcyjnią ofertę kształcenia.  Plany te oraz już podjęte 
działania inwestycyjne dobitnie wskazują na potencjał rozwoju kierunku inżynieria materiałowa i jego 
stabilizację w perspektywie 10 lat. 

2). System KRK wymusza potrzebę bieżącej modernizacji i dostosowania metod kształcenia do 
dynamicznie zmieniającej się struktury rynku pracy. Zgodnie z danymi przedstawionymi w Raporcie 
Samooceny wg WUP (Wojewódzki Urząd Pracy) zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów 
kierunku inżynieria materiałowa wynosi 10% i jest jednym z najwyższych w obszarze nauk 
technicznych. Z tego względu jednym z priorytetowych celów kierunku inżynieria materiałowa jest 
ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi – tzn. z przedstawicielami przemysłu, firmami 
działającymi w obszarach materiałów inżynierskich oraz pracodawcami. W trakcie wizyty Zespół 
Oceniający (ZO) uzyskał listę zewnętrznych interesariuszy współpracujących z Instytutem Nauki o 
Materiałach, na tej liście znalazło się siedem przedsiębiorstw, siedem instytucji naukowych i 
placówek medycznych oraz sześć konsorcjów i centrów doskonałości. Przy współudziale 
interesariuszy zewnętrznych, na spotkaniach roboczych wypracowuje się wzmocnienie kształcenia za 
pomocą praktycznych elementów nauczania oraz weryfikuje i modernizuje treści programów 
kształcenia, ponadto z udziałem interesariuszy zewnętrznych następuje: współorganizowanie praktyk 
i staży zawodowych; udział w realizacji tematów prac dyplomowych powiązanych z potrzebami 
przemysłu oraz wymiana doświadczeń w zakresie opracowania, stosowania nowych technologii 
wytwarzania oraz przetwarzania materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i medycznych. 
ZO zaleca powołanie formalnego ciała doradczego np. Rady Naukowo-Przemysłowej czy Rady 
Programowej IM z udziałem przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych. 
 
Prowadzone wspólnie z interesariuszami zewnętrznymi seminaria oraz dyskusje panelowe 
umożliwiają kadrze dydaktycznej (interesariusze wewnętrzni) elastyczne dostosowywanie treści 
kształcenia do zmieniających się warunków rynku pracy. Celem interesariuszy wewnętrznych jest 
również wykształcenie potencjalnych kandydatów na studia II czy III stopnia, o wysokim zasobie 
wiedzy i umiejętności, umożliwiając tym sposobem uzyskiwanie awansów i rozwoju kadry naukowo-
dydaktycznej Instytutu. Za wyróżniające należy uznać, działania promocyjne, prowadzone głównie w 
środowiskach kobiecych, które spowodowały wzrost liczby kobiet podejmujących kształcenie na 
kierunku inżynieria materiałowa z 21% w roku akademickim 2008/2009 do ponad 50% w roku 
2013/2014. 

W procesie określania koncepcji kształcenia przyjmowane przez Wydział rozwiązania są opiniowane 
przez przedstawicieli studentów zasiadających w organach kolegialnych jednostki. W procesie tym 
uczestniczyły również podmioty zewnętrzne w stosunku do Wydziału, jak Biuro Karier UŚ, Biuro 
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Współpracy z Gospodarką, UZJK oraz inne WZJK ( w zakresie dobrych praktyk w Uniwersytecie 
Śląskim), pracodawcy współpracujący z Uniwersytetem i Wydziałem, zewnętrzne benchmarki – 
uczelnie polskie i zagraniczne – w roli wzorców do naśladowania a także specjaliści spoza UŚ. 
Koncepcja kształcenia jest wypracowana i uzgadniana w ramach Śląskiego Międzyuczelnianego 
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych i tworzonym Centrum Nauk Stosowanych.  
 

W świetle przedstawionej argumentacji ZO proponuje uznać udział interesariuszy zewnętrznych i 
wewnętrznych w procesie ustalania koncepcji kształcenia na kierunku oraz wypracowania 
znakomitych perspektyw rozwoju związanych głównie z inwestycjami lokalowymi, w infrastrukturę 
badawczą i planowanym rozwojem oferty programowej za wyróżniające. 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego wyróżniająca  
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
 
1) Koncepcja kształcenia i rozwoju kierunku inżynierii materiałowej opracowana przez Wydział 
Informatyki i Nauki o Materiałach nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w 
strategii Jednostki.  ZO uznaje tę koncepcję za wzorową ze względu na fakt, że jest ona spójna, 
przemyślana i przygotowana z myślą o jakości kształcenia oraz o rynku pracy. Na wyróżnienie 
zasługują perspektywy rozwoju kierunku w nowym przestrzennym budynku rozbudowywanym i 
wyposażanym w aparaturę naukowo-badawczą z realną perspektywą powstania kampusu z 
zapleczem społeczno-rekreacyjnym. Oferta dwóch specjalności na drugim stopniu studiów ma być 
rozszerzona o dwie kolejne specjalności. 
2) System uczestnictwa zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy w procesie określania 
koncepcji kształcenia na kierunku studiów „inżynieria materiałowa”, w tym jego profilu, celów, 
efektów oraz perspektyw rozwoju jest oparty o rozeznanie rynku i współpracę z 
przedsiębiorstwami i centrami naukowo-badawczymi.  Pracownicy, studenci jak i przedstawiciele 
przedsiębiorców brali aktywny udział w określaniu koncepcji kształcenia.  

 

2.  Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów  
i efektów kształcenia dla ocenianego kierunku oraz system potwierdzający ich osiąganie  

 

1). Uchwała Senatu UŚ nr 107 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych 
jednostek organizacyjnych UŚ w zakresie planów studiów i programów kształcenia wraz z 
załącznikami nr 50 i 51 do uchwały nr 133 Senatu z dnia 29.05.2012 r w sprawie wprowadzenia od 
roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w 
Uniwersytecie Śląskim określiła ramy efektów kształcenia dla kierunku inżynieria materiałowa na 
poziomie pierwszego i drugiego stopnia studiów, zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 pkt. 2 Ustawy. 
Określono efekty kierunkowe, przyporządkowane do efektów obszarowych zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) oraz moduły 
przedmiotów je realizujące. 

Tabela kierunkowych efektów kształcenia  wraz z opisami dla studiów 1 stopnia stacjonarnych o 
profilu ogólnoakademickim definiuje 27 efektów kierunkowych w zakresie wiedzy (IM1A_W01 – 
IM1A_W27), 6 efektów w zakresie umiejętności ogólnych (IM1A_U01 – IM1A_U06),  13 efektów w 
zakresie podstawowych umiejętności inżynierskich (IM1A_U07 – IM1A_U19),  6 efektów w zakresie 
umiejętności bezpośrednio związanych z rozwiązaniem zadań inżynierskich (IM1A_U20 – IM1A_U25), 
oraz 6 efektów w zakresie kompetencji społecznych (IM1A_K01 – IM1A_K06) . Każdemu efektowi 
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kierunkowemu przyporządkowano realizację od jednego do trzech odpowiednich efektów 
obszarowych z obszaru nauk technicznych. 
 
Tabela kierunkowych efektów kształcenia z opisami dla studiów II stopnia (magisterskich) definiuje 18 
efektów kierunkowych w zakresie wiedzy (IM2A_W01 – IM2A_W18), 20 efektów w zakresie 
umiejętności (IM2A_U01 – IM2A_U20) ogólnych, podstawowych umiejętności inżynierskich i 
umiejętności związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich oraz 6 efektów w zakresie 
kompetencji społecznych (IM2A_K01 – IM2A_K06). Każdemu efektowi kierunkowemu 
przyporządkowano realizację jednego do trzech odpowiednich efektów obszarowych w zakresie nauk 
technicznych (zał. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dziennik Ustaw Nr 253 Poz. 1520). 

 

W załącznikach do Raportu Samooceny dla kierunku „inżynieria materiałowa” na Wydziale 
Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ przedstawiono matryce pokrycia efektów kształcenia w podziale 
na: studia I stopnia stacjonarne (inżynierskie) oraz studia II stopnia stacjonarne (magisterskie) z 
podaniem jaki przedmiot i w jakiej liczbie godzin pokrywa dany efekt kształcenia. Analiza matryc 
pokrycia pozwala stwierdzić, że każdy efekt kształcenia zarówno dla I stopnia jak i II stopnia ma swoje 
pokrycie w realizowanych na studiach przedmiotach, choć z różną wagą. Z tabel efektów kształcenia 
wynika, że przy osiągniętych efektach przedmiotowych absolwent ma możliwość osiągnięcia efektów 
kierunkowych. Analiza programu studiów pozwala stwierdzić, że studenci studiów I stopnia (studia 
stacjonarne) odbywają obowiązkowe czterotygodniowe praktyki zawodowe. Praktyki te zostały 
umieszczone w tabelach kierunkowych efektów kształcenia a ich realizacja sprzyja osiągnięciu 
niektórych zakładanych efektów kształcenia. Podsumowując, należy stwierdzić, że efekty kształcenia 
zdefiniowane są w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Co należy podkreślić, zakładane efekty 
kształcenia w pełni obejmują podstawowe umiejętności inżynierskie oraz umiejętności związane z 
rozwiązywaniem zadań inżynierskich, co umożliwia nadawanie tytułu inżyniera absolwentom studiów 
I stopnia. Efekty te mają ścisłe powiązanie z programem studiów a z matryc pokrycia można łatwo 
stwierdzić, jaki przedmiot i w jakim zakresie realizuje wybrany efekt kształcenia. Wymiar ten zależy 
od specyfiki naukowej jednostki oferującej kształcenie oraz od możliwości laboratoryjnych i 
aparaturowych a także tematyki badań prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną jednostki. 
Na tej podstawie można stwierdzić, że realizacja celów i szczegółowych efektów kształcenia jest 
zapewniona poprzez odpowiednio dobrany zestaw przedmiotów podstawowych, kierunkowych i 
praktyki zawodowe. Zapewnienie jakości kształcenia gwarantuje wysoki poziom kompetencji kadry 
naukowo-dydaktycznej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i bardzo dobra infrastruktura 
laboratoryjna. 

Program nauczania (w tym efekty kształcenia zawarte w kartach modułów) jest udostępniany 
studentom za pośrednictwem systemu USOS, o czym są oni poinformowani. Studenci potrafią 
wskazać efekty kształcenia (dotyczące wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) 
nabywane w procesie kształcenia. Wskazywane przez studentów efekty kształcenia są zbieżne z 
kierunkowymi efektami przedstawionymi w raporcie samooceny. 

Jednym z ważnych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) jest 
gromadzenie i udostępnianie informacji. Opis efektów kształcenia można znaleźć na stronie 
internetowej UŚ. Podobnie, dokumentacja WZJK oraz KZZJK, sprawozdania z rocznej oceny realizacji 
efektów kształcenia na kierunku udostępnione są na pośrednictwem strony internetowej Wydziału. 
Studenci przez platformę moodle mają dostęp do opisów modułów (sylabusów) oraz narzędzi 
weryfikacji efektów kształcenia. Można więc uznać, że dostęp do tego typu informacji jest właściwy. 

 

2). Opisy efektów kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” znajdują się również w 
programach kształcenia zamieszczonych w załączniku I.2a do Raportu Samooceny. Potencjalny 
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kandydat na studia na tym kierunku znajdzie tam opisane w przystępny i klarowny sposób niezbędne 
dane do zrozumienia, czym jest kierunek „inżynieria materiałowa”, w jakich specjalnościach jest on 
realizowany wraz z charakterystyką tych specjalności, jak wygląda tok studiów, proces dyplomowania 
czy warunki wymagane do ukończenia studiów oraz wiele innych informacji. Z programu studiów 
można dowiedzieć się o zakresie nabywanych podczas studiów kompetencji i zorientować się, jaką 
wiedzą i umiejętnościami będzie dysponował absolwent tego kierunku. Program studiów odwołuje 
się do modułów przedmiotów oraz sylabusów, czyli kart przedmiotów opracowanych przez 
wykładowców realizujących w praktyce te przedmioty. Efekty kształcenia, programy studiów oraz 
sylabusy przedmiotów są ogólnodostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni, a 
w formie drukowanej w Dziekanacie Wydziału.  

Zespół Oceniający uważa, że efekty kształcenia zawarte w programie studiów wyrażone zostały w 
sposób jasny i zrozumiały, co również potwierdzili studenci. 

3). Moduły i sylabusy pogrupowane są osobno dla każdej specjalności w grupach: przedmioty 
podstawowe, kierunkowe i inne. Za realizację treści programowych, założonych efektów kształcenia 
modułu odpowiedzialny jest koordynator modułu, który sporządza opis modułu oraz opracowuje 
sylabus. W sylabusie zawarte są m.in. informacje ogólne dotyczące danego modułu, opis zajęć 
dydaktycznych i pracy studenta oraz opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu. W 
sylabusie umieszczone są również, kryteria obliczania oceny końcowej modułu. W ocenie tej brana 
jest pod uwagę zarówno wiedza, umiejętności jak i kompetencje społeczne, (dla każdej z kategorii 
student musi otrzymać minimum ocenę dostateczną). W modułach znajduje się informacja o tym jak 
będą weryfikowane efekty kształcenia (egzamin, kolokwium, raport, sprawozdanie itp.). W sylabusie 
podane są konkretne tematy zajęć, literatura, wymagania prowadzącego, itp. Można stwierdzić, że 
niezbędne elementy związane z osiąganiem efektów kształcenia poprzez istnienie programu, opisu 
modułów kształcenia i sylabusów są sformułowane w sposób zrozumiały i są sprawdzalne na stronie 
internetowej wydziału. Studenci mają dostęp do opisów modułów, sylabusów oraz przykładowych 
narzędzi weryfikacji efektów kształcenia stosowanych w procesie dydaktycznym poprzez platformę 
moodle.  
Jak wynika z analizy sylabusów, w każdym z nich znajduje się system oceny efektów kształcenia i 
sposób określania oceny końcowej. Większość wymagań jest wystandaryzowana jednak zdarzają się 
odstępstwa. Niektórzy prowadzący przedmiot określają własne standardy, być może wynika to ze 
specyfiki przedmiotu albo z braku informacji, że wymagania winny być wystandaryzowane. 
Częstotliwość oceny uzyskiwanych efektów kształcenia w czasie trwania semestru ogranicza się 
zwykle do organizacji kolokwiów w połowie semestru i przy jego końcu lub sprawdzianów 
(kartkówek). W niektórych sylabusach, jednakże, znaleźć można odbiegające od normy zapisy, np. do 
ćwiczeń laboratoryjnych Polimery dla Medycyny na 30 godzin zajęć, aż 9 godzin przeznaczono na 
kartkówki i zaliczenie przedmiotu oraz 3 godz. na szkolenie z zasad BHP, razem 12 godzin (!). W 
związku z tym ZO zaleca Kierunkowemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia przeglądnięcie 
sylabusów pod kątem standaryzacji wymagań oraz godzinowego rozpisania zajęć w celu usunięcia 
ewentualnych usterek. 
ZO zaleca podjęcie prac nad wprowadzeniem opisów angielskojęzycznych do kart przedmiotów, a w 
szczególności, w pierwszej kolejności, przygotowanie tytułów przedmiotów w języku angielskim. 
Zalecenie to wynika z zapisów Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS), który 
powinien umożliwić mobilność studentów oraz zapewnić im i interesariuszom zewnętrznym z 
zagranicy wgląd do programów kształcenia na uczelniach polskich. 
  
Zasady zaliczenia przedmiotu uwzględniające osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia są 
przedstawiane studentom przez nauczycieli akademickich w trakcie pierwszych zajęć w semestrze. W 
opinii studentów zasady te są przestrzegane. Stosowanie się do ww. zasad jak i przedstawionych 
szczegółów programu nauczania nie podlega ocenie  
w ankiecie ewaluacyjnej, gdyż odbywa się ona w trakcie dwóch ostatnich tygodni zajęć semestru. 
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Weryfikacja wiedzy oraz umiejętności odbywa się na wizytowanym kierunku poprzez testy, kolokwia, 
odpowiedzi ustne, udział i aktywność w trakcie zajęć, egzaminy, a także sprawozdanie z przebiegu 
praktyk.  Formy weryfikacji wiedzy, w tym ocena stopnia nabycia deklarowanych dla kierunku 
„inżynieria materiałowa” umiejętności i kompetencji społecznych, które oparte są również na ocenie 
aktywności podczas zajęć laboratoryjnych i konwersatoriach, są w opinii studentów właściwie 
dobrane i pozwalają na sprawdzenie efektów w każdym z obszarów kształcenia. 

Sprawdzalność efektów kształcenia na studiach I stopnia została zweryfikowana przez Zespół 
Oceniający poprzez zapoznanie się z 15 inżynierskimi pracami dyplomowymi. Poziom tych prac jak i 
odpowiednia ocena im wystawiona w procesie dyplomowania, zwykle adekwatna do jakości pracy 
dyplomowej, nie budziły zastrzeżeń ZO (por. zał. nr 4). 

Proces dyplomowania jest wystandaryzowany: tematy prac dyplomowych po zaopiniowaniu przez 
Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia i Radę Instytutu Nauki o Materiałach podawane 
są do informacji studentów, którzy wybierają temat po 5 i 1 semestrze studiów pierwszego i drugiego 
stopnia odpowiednio. Postępy prac są weryfikowane na seminariach dyplomowych prowadzonych 
przez samodzielnych pracowników naukowych. Obrony prac odbywają się przed minimum 
trzyosobowymi komisjami egzaminacyjnymi. Skład komisji jest standardowy: Prodziekan ds. 
dydaktycznych lub delegowany przez niego pracownik wydziału, promotor oraz recenzent. 
Stosowana jest zasada, iż w każdej obronie inżynierskiej pracy dyplomowej uczestniczy, co najmniej 
jeden samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny. W przypadku obrony magisterskiej pracy 
dyplomowej w skład komisji egzaminacyjnej oprócz przewodniczącego wchodzi przynajmniej dwóch 
samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Podczas obrony pracy dyplomowej studenci 
prezentują wyniki swoich prac, po czym następuje dyskusja. Następnie przeprowadzany jest egzamin 
dyplomowy dotyczący treści kształcenia realizowanych podczas całego toku studiów. Egzamin 
dyplomowy jest egzaminem ustnym. Ocenę ustala się na podstawie przepisów zawartych w 
Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim. Przeglądając teczki dyplomantów (wybranych losowo 
15 teczek) ZO stwierdził prawidłowość procesu dyplomowania i kompletność dokumentów 
zgromadzonych w tych teczkach. 

Na kierunku „inżynieria materiałowa” największy odsiew studentów ma miejsce na pierwszych latach 
studiów. Odsiew po pierwszym roku na studiach I stopnia w latach 2008-2013 wynosił od 49,3% 
w roku 2008/2009 do 62,5% w roku 2011/2012. Począwszy od II roku studiów odnotowuje się 
znaczny spadek liczby skreślanych z listy studentów. Odsiew po II, III i IV roku studiów I stopnia 
wynosił odpowiednio 8,7%, 6,6% i 10%. Zasadniczą przyczyną odsiewu było słabe przygotowanie 
kandydatów szczególnie z przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, fizyka czy chemia oraz fakt 
podejmowania pracy zawodowej.  

 
4). Zespół oceniający spotkał się z Kierownikiem Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Panią mgr Agnieszką Dunaj. Biuro powstało w roku 2000 i nazywało się pierwotnie Biurem Promocji i 
Karier. W 2009 roku wydzieliło się Biuro Karier UŚ (biurokarier.edu.pl) i działa w tej formie do dziś. 
Biuro zatrudnia obecnie trzy osoby i współdziała z kilkoma innymi biurami karier w Polsce, prowadząc 
wspólną bazę ofert pracy, która wzrosła z 2000 ofert do 10000 ofert w całej Polsce po połączeniu baz 
danych. Skuteczność pozyskiwania zatrudnienia przez absolwentów za pośrednictwem biura 
dochodzi do 30 %. Biuro uczestniczy w projekcie „Programowanie kariery” skierowanym do 
bezrobotnych absolwentów. Z informacji kierownika wynika, że rynek poszukuje absolwentów 
różnych kierunków studiów, ale preferowani są ci z umiejętnością programowania.  
 
Biuro zajmuje się monitorowaniem losów absolwentów, gromadzeniem i rozpowszechnianiem 
informacji o ofertach pracy i praktykach zawodowych, prowadzi doradztwo i szkolenia w zakresie 
przygotowania do procesu poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery, pisania CV, listu 
motywacyjnego i autoprezentacji. Szkolenia są bezpłatne. Biuro organizuje dwa razy w roku „Targi 
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kariery” oraz raz w roku „Job-spot”. Biuro prowadzi monitoring absolwentów po 1, 3 i 5 roku od 
ukończenia studiów.  W roku 2012 powstała ogólnouniwersytecka baza absolwentów w tzw. 
systemie USOS. Biuro publikuje roczne raporty ze swojej działalności. Wyniki tych raportów są 
analizowane przez poszczególne wydziały pozwalając na dokonywanie zmian programowych tak by 
skuteczność pozyskiwania zatrudnienia w grupie absolwentów wzrastała poprzez elastyczną ofertę 
programową. 
 
Ze względu na małą liczbę absolwentów kierunku „inżynieria materiałowa”, wynoszącą 35 (18 
absolwentów z 2012 r. i 10 z 2013 r.) biuro karier nie dysponowało, żadnymi danymi dotyczącymi ich 
losów. Wraz ze wzrostem liczby absolwentów w następnych latach pojawią się dane dotyczące tego 
kierunku i będą one przekazane władzom wydziału. Instytut Nauki o Materiałach odpowiedzialny za 
prowadzenie kierunku „inżynieria materiałowa” utrzymuje kontakt z absolwentami. Ankiety 
prowadzone są corocznie dla absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział. Uzyskane informacje na 
temat zatrudnienia absolwentów oraz przydatności zdobytej wiedzy w rozwoju kariery zawodowej są 
wykorzystywane w modernizacji programów kształcenia pod kątem maksymalnego dostosowania 
treści kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. 

 
W opinii ZO Biuro Karier spełnia dobrze swoją funkcję i w przyszłości będzie dodatkowym źródłem 
informacji dla władz wydziału o losach absolwentów kierunku „inżynieria materiałowa”. ZO 
proponuje poszerzenie oferty Biura poprzez utworzenie witryny anglojęzycznej, co może skutkować 
większym zainteresowaniem pracodawców reprezentujących firmy innych krajów UE. 

 

Zdaniem studentów kierunku „inżynieria materiałowa” monitoring losów zawodowych absolwentów 
stanowi możliwość pozyskania cennych informacji o rynku pracy oraz umiejętnościach 
kształtowanych przez program studiów pożądanych przez pracodawców. 

 
   Załącznik nr 4  Ocena losowo wybranych prac etapowych oraz dyplomowych  

Na podstawie szczegółowego przeglądu zawartości prac etapowych oraz dyplomowych można 
stwierdzić, że ogólne wymagania i sposób oceny prac, a w przypadku prac dyplomowych jakość 
recenzji, są prawidłowe, oraz ich tematyka, poziom i związek ze stopniem i kierunkiem kształcenia 
jest prawidłowy.  

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
 
1) Analiza efektów kształcenia odnoszących się do poszczególnych obowiązujących na kierunku  
„inżynieria materiałowa” na WIiNoM UŚ  studiów pozwala jednoznacznie stwierdzić, że efekty 
kształcenia są zgodne z koncepcją rozwoju kierunku i wymogami KRK dla inżynierskich studiów 
technicznych I i II stopnia  o profilu ogólnoakademickim.  Zakładane efekty kształcenia, 
sformułowane  przy konsultacji  interesariuszy uwzględniają oczekiwania rynku  a opis efektów 
kształcenia jest przez Wydział publikowany. 

2) Opisy efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia podane zostały w sposób zrozumiały i 
przejrzysty.  

3) System oceny efektów kształcenia jest przejrzysty i umożliwia weryfikację zakładanych celów na 
każdym etapie kształcenia. System oceny jest przez Wydział udostępniony. 

4) Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach a w szczególności  Instytut Nauki o Materiałach 
odpowiedzialny za prowadzenie kierunku „inżynieria materiałowa” utrzymuje kontakt z 
absolwentami. Ankiety prowadzone są corocznie dla absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział. 
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Uzyskane informacje na temat zatrudnienia absolwentów oraz przydatności zdobytej wiedzy w 
rozwoju kariery zawodowej są wykorzystywane w modernizacji programów kształcenia pod kątem 
maksymalnego dostosowania treści kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. 

 
3. Program studiów a możliwość osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia   

1). Program kształcenia wraz z treściami został uformowany w oparciu o międzynarodowe wzorce 
oraz programy nauczania zagranicznych jednostek uniwersyteckich prowadzących kształcenie o 
podobnym profilu, z którymi Instytut Nauki o Materiałach prowadzi wieloletnią współpracę 
dydaktyczną oraz naukowo-badawczą (Universitat de Les Illes Baleares, Instytut Fizyki Metali UAN w 
Kijowie, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Katholieke Universiteit Leuven, CSRS Centra d’Etudes 
de Chimie Metallurgique de Paris, Ecole Nationale Superieuve de Chimie de Paris). Również istotną 
rolę w opracowaniu programu kształcenia odegrały wymogi zamieszczone w międzynarodowych 
standardach dla „Materials Science and Engineering” oraz dokumenty i opracowania 
międzynarodowych organizacji inżynierskich. Jak wynika z Raportu Samooceny program kształcenia 
kierunku „inżynieria materiałowa”  oraz będący jego elementem plan studiów zostały utworzone 
zgodnie z uchwałą Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie 
wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie 
planów studiów i programów kształcenia. Kierunek inżynieria materiałowa prowadzony jest na I i II 
stopniu kształcenia i odbywa się w ramach dwóch specjalności: nauka o materiałach i biomateriały.  

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku „inżynieria materiałowa”, trwają 7 semestrów. Student 
realizuje 210 punktów ECTS po 30 punktów na każdy semestr. Wszyscy studenci przez 2 semestry 
osiągają te same efekty kształcenia. Student po 2 semestrze wybiera jedną z następujących 
specjalności: nauka o materiałach lub biomateriały. Procentowy udział liczby punktów ECTS 
uzyskiwanych w ramach wybieranych przez studenta modułów kształcenia w łącznej liczbie punktów 
ECTS wynosi 45%.  

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa trwają 3 semestry (90 punktów 
ECTS - po 30 pkt. w każdym semestrze). Student po rozpoczęciu studiów wybiera jedną z 
następujących specjalności: nauka o materiałach lub biomateriały oraz grupę przedmiotów 
specjalizacyjnych.  

Specjalność nauka o materiałach dzieli się na specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały 
funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań 
materiałów. Specjalność biomateriały dzieli się na specjalizacje: biomateriały inteligentne, metody 
badań biomateriałów. W przypadku studiów II stopnia procentowy udział liczby punktów ECTS 
uzyskiwanych w ramach wybieranych przez studenta modułów kształcenia w łącznej liczbie punktów 
ECTS wynosi 75%.  

Wybór specjalności przez studenta jest dobrowolny, Dziekan ma prawo mediować, w przypadku, gdy 
daną specjalność wybrała zbyt mała liczba studentów. Do chwili obecnej taka mediacja nie była 
konieczna. 

Zdaniem ZO sekwencja przedmiotów i modułów określona w planie i programie studiów jest 
poprawna i nie budzi zastrzeżeń. 

Studenci I stopnia po trzecim roku odbywają praktykę zawodową w zakładzie pracy w wymiarze 160 
godz. (4 tygodnie). Zasady form odbywania i zaliczania praktyk reguluje Zarządzenie nr 41/2007 z 
dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania studenckich 
praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk. z późn. zmianami.  
Celem praktyki zawodowej jest: rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, 
kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, przygotowanie studenta do 
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samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania i stworzenie dogodnych warunków do 
aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy. Praktyki organizowane są w firmach, zakładach 
pracy, przedsiębiorstwach, których profil działania jest ściśle związany z profilem kształcenia. 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą i 
umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą częścią programu 
studiów przypisuje się 6 punktów kredytowych (ECTS).  Zaliczenia praktyki zawodowej, poprzez wpis 
do indeksu, dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie przedstawionych przez studenta 
dokumentów: wypełnionego druku porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studentów 
Uniwersytetu Śląskiego; skierowania na praktykę zawodową potwierdzonego przez instytucję 
przyjmującą studenta; oświadczenia zobowiązującego studenta do przestrzegania dyscypliny pracy i 
przepisów BHP oraz raportu z przebiegu praktyk zawodowych. Na spotkaniu z opiekunem praktyk dla 
studentów kierunku, ZO zapoznał się z dokumentacją praktyk i stwierdził, że jest ona prowadzona 
rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi w uczelni przepisami. 

Zdaniem ZO cele praktyk i ich spójność z programem studiów, termin realizacji, miejsca realizacji oraz 
efekty kształcenia dzięki praktykom są właściwe. System kontroli praktyk jest przejrzysty a ich 
zaliczanie na podstawie dokumentów realizowane wzorowo. 

Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych reguluje zarządzenie nr 60/2010 Rektora 
Uniwersytetu Śląskiego z dnia 8 lipca 2010 roku z późn. zm.. Z uwagi na bardzo korzystną relację 
liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich (ok. 6 studentów przypada na 1 nauczyciela) 
możliwa jest duża indywidualizacja procesu kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa. Zajęcia 
o charakterze praktycznym (m.in.. zajęcia laboratoryjne) stanowiące ok. połowy zajęć w planie 
studiów odbywają się w małych ok. 10 osobowych grupach. Ćwiczenia audytoryjne oraz lektoraty 
językowe prowadzone są w grupach dziekańskich, których liczebność nie przekracza 25 osób. Zajęcia 
w laboratoriach komputerowych odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 12 osób. Takie 
podejście bardzo korzystnie wpływa na poprawę efektywności procesu kształcenia. 

ZO uważa, że warunki kształcenia na ocenianym kierunku są komfortowe ze względu na małą 
liczebność grup laboratoryjnych i ćwiczeniowych oraz łatwość dostępu do kadry dydaktyczno-
naukowej. 

Studenci kierunku „inżynieria materiałowa” nabywają umiejętności prowadzenia badań naukowych 
w ramach zajęć dydaktycznych oraz przy realizacji prac dyplomowych. Tematy prac dyplomowych 
inżynierskich i magisterskich są opracowywane przez pracowników Instytutu Nauki o Materiałach i 
uwzględniają potrzeby przemysłu oraz problematykę wynikającą z prowadzonych prac naukowo-
badawczych. Tematy prac dyplomowych są opiniowane przez Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości 
Kształcenia, a następnie akceptowane przez Radę Instytutu Nauki o Materiałach. Tematy 
magisterskich prac dyplomowych dodatkowo zatwierdzane są przez Radę Wydziału Informatyk i 
Nauki o Materiałach. Studenci I i II stopnia inspirowani zainteresowaniami wybierają tematy prac 
dyplomowych odpowiednio po  5 i 1 semestrze studiów. Żeby umożliwić właściwą realizację pracy 
inżynierskiej i magisterskiej na ostatnich semestrach studiów zredukowano liczbę godzin zajęć 
kontaktowych (nawet do 70%). Seminarium dyplomowe oraz pracownia dyplomowa trwają przez 
ostatnie 2 semestry studiów na obu poziomach kształcenia i rozpoczynają się odpowiednio 
od 6 i 2 semestru. Ostatnim etapem studiów na obu poziomach kształcenia jest obrona pracy 
dyplomowej oraz egzamin dyplomowy. Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego 
inżyniera w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa  specjalność nauka o 
materiałach lub biomateriały. Studia II stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.  

Zdaniem ZO taka organizacja kształcenia stanowi spójną całość i umożliwia osiągnięcie efektów 
kształcenia i tytułów inżyniera i magistra. 
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Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla 
rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i 
programów kształcenia reguluje zasady budowania systemu ECTS. Przypisana modułom punktacja 
ECTS w planach studiów kierunku „inżynieria materiałowa”, odpowiada nakładowi pracy studenta 
niezbędnemu do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia i jest zgodna oraz ustawą z dnia 27 
lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. r. w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).  Liczba punktów ECTS wymagana do 
ukończenia studiów wynosi: 210 na I stopniu oraz  90 na II stopniu (rocznie nie mniej niż 60 pkt.). Aby 
zaliczyć semestr na studiach stacjonarnych I i II stopnia wymagane jest uzyskanie przez studenta 30 
pkt ECTS. Student kierunku „inżynieria materiałowa”, aby zrealizować efekty kształcenia poświęca 
na zajęcia praktyczne ponad połowę czasu przeznaczonego na studiowanie, czyli odpowiednio 66% 
na I i 53% na II stopniu kształcenia. Dziekan umożliwia kontynuację studiów studentowi, który nie 
zaliczył maksymalnie dwóch modułów w poprzednim semestrze. Braki muszą być uzupełnione w 
najbliższym możliwym terminie. Jak wynika z przedstawionej w Raporcie Samooceny Tabeli I.3a 
przedstawiającej udział punktacji ECTS dla poszczególnych grup modułów widać dominację 
przedmiotów kierunkowych nad podstawowymi i grupą innych przedmiotów (języki obce, 
wychowanie fizyczne, przedmioty humanistyczne). Zgodnie z przepisami przypisano odpowiednią 
punktację modułom: praktyka zawodowa (I stopień) 6 pkt. ECTS, przygotowanie pracy dyplomowej (I 
stopień) 15 pkt. ECTS oraz przygotowanie pracy magisterskiej (II stopień) 20 pkt. ECTS. ZO stwierdza, 
że stosowany system punktacji ECTS jest prawidłowy i spójny z systemem bolońskim. 

Zgodnie z regulaminem studiów w Uniwersytecie Śląskim studenci kierunku „inżynieria materiałowa” 
mogą korzystać z indywidualizacji procesu kształcenia: indywidualnej organizacji studiów (IOS) 
oraz indywidualnego toku studiów (ITS).  IOS to forma pomocy polegająca na specjalnym trybie 
organizacji kształcenia, skierowana do studentów, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im 
kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych. Pozwala to, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
prowadzącym, na indywidualne ustalenie terminów zajęć, zaliczeń i egzaminów bądź wcześniejsze 
wyjścia z zajęć. IOS jest wygodną formą studiowania, ułatwia kształcenie studentom wychowującym 
dziecko, studentom niepełnosprawnym, studentom studiującym na dwóch kierunkach, oraz 
w szczególnych przypadkach studentom uczestniczącym w międzynarodowym programie wymiany 
studentów lub odbywającym za zgodą dziekana praktyki zagraniczne. IOS w UŚ przyznawana jest 
na jeden semestr i może dotyczyć wszystkich modułów przewidzianych w planie studiów w danym 
semestrze. Ponadto z IOS może skorzystać student będący członkiem kadry sportowej lub znajdujący 
się w trudnej sytuacji życiowej. W latach 2009-2013 z IOS skorzystało 29 studentów kierunku 
„inżynieria materiałowa”, w tym 28 na I i 1 student na II stopniu studiów. ITS to taka organizacja 
studiów, która uwzględnia indywidualne zainteresowania studenta, służy poszerzaniu wiedzy i 
horyzontów, daje możliwości indywidualnego rozwoju poprzez bardziej bezpośredni kontakt z 
prowadzącymi zajęcia, co pozwala ukierunkować wykształcenie według własnych zainteresowań i 
zdolności. O przyznanie ITS może się starać osoba, która ukończyła pierwszy rok studiów I stopnia lub 
1 semestr studiów II stopnia i uzyskała odpowiednio wysoką średnią (obecnie > 4.0) oraz osoba, która 
posiada silną motywację do samodzielnego zdobywania wiedzy. Jak dotychczas z ITS nie skorzystał 
żaden student kierunku „inżynieria materiałowa”. 

ZO stwierdza, że na ocenianym kierunku istnieją procedury i systemy indywidualizacji procesu 
kształcenia obejmujące studentów niepełnosprawnych. Systemy te są stosowane w praktyce. 

Zdaniem ZO program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie każdego z zakładanych celów i 
efektów kształcenia oraz uzyskanie zakładanej struktury kwalifikacji absolwenta po specjalności 
nauka o materiałach oraz biomateriały. Specjalności są odpowiednio zróżnicowane. Program spełnia 
warunki ustawowe zarówno pod względem liczby godzin zajęć organizowanych, jak i treści 
programowych. 
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Wcześniejsze elementy oceny jakości kształcenia (m.in. hospitacja zajęć, ankietyzacja, system oceny 
sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, proces dyplomowania) nie budzą 
zastrzeżeń ZO. 
 

2). Formami  zajęć na kierunku „inżynieria materiałowa” są wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 
konwersatoria i seminaria. Program kształcenia dla obu specjalności, na obu poziomach kształcenia 
obejmuje zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, konwersatoria 
i seminaria), które w planie studiów stanowią 50 do 54% ogólnej liczby zajęć godzin dydaktycznych. 

Sumaryczne liczby godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego na studiach I i II 
stopnia wynoszą odpowiednio 2730 i 1140. Na I stopniu kształcenia dla specjalności biomateriały 
(Bio) i nauka o materiałach (NoM) podział godzin kontaktowych na poszczególnych latach studiów 
przedstawia się następująco: Bio (NoM), rok I – 885(885), II –  1005 (975), III – 690 (735), IV – 180 
(165). Podczas gdy na studiach II stopnia liczba godzin na I i II roku jest taka sama i wynosi 
odpowiednio 975 i 165.  

Tabela. I. Zestawienie godzin dydaktycznych według modułów kształcenia dla I i II stopnia  

kierunek inżynieria materiałowa, specjalność biomateriały oraz nauka o materiałach 

Grupy modułów 

I stopień II stopień 

Biomateriały 
Nauka o 

materiałach 
Biomateriały 

Nauka o 

materiałach 

Liczba 

godzin 

Udział 

[%] 

Liczba 

godzin 

Udział 

[%] 

Liczba 

godzin 

Udział 

[%] 

Liczba 

godzin 

Udział 

[%] 

Podstawowe 705 25,8 750 27,5 300 26,3 345 30,3 

Kierunkowe 1815 66,4 1770 64,8 765 67,1 720 63,2 

Inne 

wymagania 

210 7,8 210 7,7 75 6,6 75 6,5 

Razem 2730 100,0 2730 100,0 1140 100,0 1140 100,0 

 

Grupa modułów podstawowych obejmuje na każdym poziomie kształcenia ok. ¼ całkowitej liczby 
godzin z bezpośrednim udziałem prowadzącego tj. ok. 700 i 300 godzin odpowiednio na I i II stopniu 
kształcenia. Specjalność nauka o materiałach oferuje bardziej podstawowe wykształcenie ze względu 
na nieco większy udział przedmiotów podstawowych w programie studiów. Treści kierunkowe dla 
obu specjalności stanowią zasadniczą część programu. Na każdym poziomie kształcenia na grupę 
treści kierunkowych przypada ponad 63% godzin dydaktycznych, co odpowiada ok. 1800 i ponad 700 
godzin na I i II stopniu kształcenia. W grupie modułów kierunkowych występują moduły 
charakterystyczne dla danej specjalności, co dobrze ilustruje poniższa Tabela II. 

 

Tabela. II Wykaz wybranych modułów kierunkowych dla I i II stopnia kierunku inżynieria 

materiałowa, specjalność biomateriały oraz nauka o materiałach 
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Poziom 

kształceni

a 

Specjalność Nazwa modułu kierunkowego 

I stopień 

Bio 

wprowadzenie do biomateriałów, fizyko-chemia procesów biologicznych, 

biomateriały metaliczne, biomateriały ceramiczne, polimery dla 

medycyny, biomateriały węglowe i kompozytowe, nanomateriały w 

medycynie, biologiczne i fizjologiczne aspekty biomateriałów, korozja i 

ochrona przed korozją 

NoM 

podstawy nauki o materiałach, metale i stopy, kompozyty, nanomateriały 

i nanotechnologie, materiały dla elektroniki i elektrotechniki, 

elektrochemia materiałów, korozja i ochrona przed korozją, recykling 

materiałów, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria 

powierzchni materiałów, bazy danych o materiałach, zasady 

projektowania i doboru materiałów 

II stopień 

Bio 

kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich, 

biomateriały niekonwencjonalne, projektowanie i wytwarzanie 

materiałów inżynierskich ,  

implanty i sztuczne narządy, materiały stomatologiczne, inżynieria tkanki 

NoM 

struktura powierzchni i jej modyfikacje, metody badań struktury 

materiałów, niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów, 

zarządzanie projektami 

 

Do grupy modułów kierunkowych zaliczają się ponadto moduły realizowane w ramach wykładów 
monograficznych i przedmiotów specjalistycznych zależnie od wybieranej przez studentów 
specjalizacji. Do grupy modułów innych na studiach I i II stopnia na specjalności nauka o materiałach 
i biomateriały należą moduły takie jak: psychologiczne aspekty środowiska pracy, ochrona własności 
intelektualnej, języki obce, wychowanie fizyczne. Obejmują one łącznie 210 godz. na I stopniu i 75 
godz. na II stopniu kształcenia.  

Zakładane efekty kształcenia w ramach KRK dla studentów I i II stopnia, kierunkowe jak i 
przedmiotowe, treści programowe oraz formy zajęć i stosowane metody dydaktyczne są dobrze 
przemyślane i stanowią spójną logiczną całość, dając studentom kończącym te studia odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Łącząc w programie nauki ścisłe (matematykę, 
chemię, fizykę i biologię) z naukami technicznymi i stosowanymi uzyskano, zdaniem ZO, właściwe 
proporcje umożliwiające absolwentom podjęcie pracy w priorytetowych obszarach gospodarki, 
związanych z inżynierią materiałową, jak i łatwość adaptacji i zdobywania wiedzy potrzebnej na styku 
inżynierii materiałowej i np. medycyny czy biologii. 

 

 
Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego w pełni  
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
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1) Realizowane programy studiów I stopnia oraz studiów II stopnia w pełni umożliwiają osiągnięcie 
każdego z określonych celów oraz ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia. Czas trwania 
kształcenia, dobór treści i ich sekwencja, forma zajęć dydaktycznych i metod kształcenia oraz 
nakład pracy studenta są prawidłowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się z 
udziałem nauczycieli akademickich głównie poprzez system zajęć laboratoryjnych i praktyki. 
Sekwencja przedmiotów w programie i planie studiów jest prawidłowa. System kontroli praktyk i 
ich zaliczania przez opiekuna praktyk na podstawie sprawozdań umożliwia weryfikację nabytych 
przez studenta umiejętności praktycznych. 
Studenci mają możliwość indywidualizacji procesu kształcenia. Przekazywane w ramach programu 
wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zapewniają, że absolwenci winni znaleźć 
zatrudnienie w przemyśle. 
2) Program kształcenia, jego treści programowe, formy zajęć oraz stosowane metody dydaktyczne 
tworzą spójną całość a program jest przemyślany i atrakcyjny dla studentów zarówno na poziomie 
studiów I stopnia jak i II stopnia.  

 
4. Liczba i jakość kadry dydaktycznej a możliwość zagwarantowania realizacji celów 
edukacyjnych programu studiów 
 
1). Na ocenianym kierunku zajęcia dydaktyczne prowadzi 33 nauczycieli akademickich zgłoszonych do 
minimum kadrowego (19 osób w grupie profesorów/doktorów habilitowanych oraz 14 doktorów) 
oraz 10 osób nie zgłoszonych do minimum kadrowego (w tym 7 doktorów). 

Przegląd dziedzin, dyscyplin i specjalności naukowych reprezentowanych przez nauczycieli 
akademickich pozwala na stwierdzenie, że struktura ich kwalifikacji jest wystarczająca do 
prowadzonych na ocenianym kierunku przedmiotów nauczania w ramach 2 specjalności: Nauka o 
Materiałach i Biomateriały (studia stacjonarne: I i II stopnia) . 

Zespół Oceniający stwierdza, że struktura kwalifikacji i liczba osób kadry dydaktycznej kierunku 
„inżynieria materiałowa” w pełni umożliwiają osiągnięcie zakładanych celów i efektów kształcenia. 

Załącznik nr 5.  

Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na ocenianym kierunku studiów, w tym 

stanowiący minimum kadrowe. 

2). Nauczyciele akademiccy  zgłoszeni do minimum kadrowego spełniają warunki określone w § 8 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne Uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i 
poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048, z poźn. zm.) - są zatrudnieni w Uczelni na podstawie 
mianowania lub umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż od początku roku 
akademickiego oraz § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, tj. prowadzą osobiście na kierunku inżynieria 
materiałowa, co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych (pracownicy samodzielni) oraz co najmniej 
60 godzin (doktorzy). Dla proponowanych osób do minimum kadrowego UŚ jest podstawowym 
miejscem pracy. 

Wymagane minimum kadrowe dla kierunku „inżynieria materiałowa” powinno liczyć 12 osób, w tym 
6 prof./doktorów hab. i 6 doktorów. Na ocenianym kierunku zajęcia dydaktyczne prowadzi 33 
nauczycieli akademickich zgłoszonych do minimum kadrowego (4 osoby w grupie profesorów, 15 - 
doktorów habilitowanych oraz 14 doktorów).   

Spośród 18 samodzielnych nauczycieli akademickich (prof./dr hab.) 18 osób należy zaliczyć, na 
podstawie analizy ich dorobku naukowego i technicznego (patrz szczegóły w Zał. nr 5), do minimum 
kadrowego kierunku  „inżynieria materiałowa”.  Natomiast jeden samodzielny pracownik naukowo-
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dydaktyczny nie może być zaliczony do minimum karowego z powodu formalnego (zatrudniony po 
rozpoczęciu semestru). 

Spośród 14 doktorów, na podstawie analizy dorobku naukowego i technicznego, 14 osób można 
zaliczyć do grupy reprezentującej dyscyplinę „Inżynieria Materiałowa”. Można więc stwierdzić, że pod 
względem liczbowym i merytorycznym (biorąc pod uwagę obszary wiedzy i dyscypliny 
reprezentowane przez zgłoszonych do minimum nauczycieli akademickich), wymóg minimum 
kadrowego jest spełniony.  

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na ocenianym kierunku wynosi 32; 
liczba studentów ocenianego kierunku wynosi 190 (wszyscy na studiach stacjonarnych). Stosunek 
liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studentów kierunku 
spełnia wymagania § 17 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 
października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445).   

Na podstawie przeglądu wykazu i treści przedmiotów prowadzonych przez poszczególnych 
nauczycieli akademickich Zespół Oceniający stwierdza, że zajęcia we wszystkich przypadkach 
obsadzane są prawidłowo, zgodnie z kompetencjami naukowymi i zawodowymi osób prowadzących, 
w tym z reprezentowanymi przez nie specjalnościami naukowymi oraz charakterem dorobku 
naukowego i technicznego, a także zgodnie ze spodziewanymi efektami kształcenia określonymi dla 
poszczególnych przedmiotów. 

Hospitacje przeprowadzone w dniu 20 lutego 2014 r. (łącznie 6 zajęć) obejmowały wykłady, 
ćwiczenia i laboratoria. Wszystkie hospitowane zajęcia odbywały się zgodnie z planem zajęć.  
Obecność studentów była dobra. Na szczególne podkreślenie zasługuje ich atrakcyjność wzbudzająca 
zainteresowanie studentów  i wysoki poziom  merytoryczny. Wykłady realizowane są w formie 
prezentacji komputerowych, komentowanych przez wykładowców. Prezentacje przygotowane były 
starannie, atrakcyjne graficznie. Należy stwierdzić staranne merytoryczne przygotowanie do zajęć. 
Opracowywane są i udostępniane studentom niezbędne pomoce dydaktyczne. Zasady zaliczeń są 
sprecyzowane dokładnie i podane do wiadomości studentów. Zajęcia odbywają się w dobrze 
wyposażonych i utrzymanych salach. 

Szczegółowe omówienie wizytowanych zajęć przedstawiono w Załączniku nr 6. 

Opisane wyżej warunki prowadzenia i obsada zajęć umożliwiają osiąganie właściwej jakości i 
spodziewanych efektów kształcenia. 

Załącznik nr 6. Informacja o hospitowanych zajęciach i ich ocena. 

3). Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej jest realizowany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, regulowanymi odpowiednimi ustawami oraz zgodnie z misją 
Uczelni. Zasady i tryb zatrudniania nauczycieli akademickich oparty jest na systemie konkursowym. 

Sytuacja kadrowa Wydziału jest bardzo dobra. Polityka Kadrowa Wydziału opiera się na działaniach 
motywujących do rozwoju pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pozyskiwania młodych, 
utalentowanych pracowników. Liczba i jakość kadry bardzo wyraźnie przekracza limity uprawniające 
zarówno do prowadzenia kierunków kształcenia jak i nadawania stopni dr habilitowanego w 
dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie „Inżynieria Materiałowa”. 

 
Działania służące rozwojowi kadry naukowo-badawczej obejmują: 
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- okresowe oceny w celu sprawdzenia kwalifikacji nauczyciela akademickiego, jego dorobku 
naukowego dydaktycznego i organizacyjnego oraz określenia jego przydatności do pracy na 
zajmowanym stanowisku,   
- regulacje wewnętrzne UŚ pozwalają m.in. na obniżanie bądź też indywidualne ustalanie pensum 
dydaktycznego dla pracowników realizujących duże projekty badawcze, 

- wspieranie i rozwój młodej kadry naukowej m.in. poprzez finansowanie interesujących badań 
naukowych z projektów dla młodych naukowców i zwiększanie udziału doktorantów i studentów w 
projektach badawczych, 

- rozbudowywanie wewnętrznego systemu oceny jakości badań naukowych i prowadzonej dydaktyki; 
elementem tej polityki jest różnicowanie wynagrodzeń w zależności od aktywności badawczej oraz 
premiowanie pracowników najbardziej efektywnych m.in. poprzez system nagród za osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, 

- pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą skorzystać z: płatnego urlopu naukowego dla celów 
naukowych (raz na siedem lat), płatnego urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej, bezpłatnego 
urlopu dla celów naukowych. 

Miarą skuteczności opisanych działań są uzyskane stopnie i tytuły naukowe w okresie ostatnich 5-ciu 
lat: 19 doktoratów, 11 habilitacji i 7 tytułów profesorskich. Wszyscy pracownicy dydaktyczni Wydziału 
mają pełne obciążenia dydaktyczne (pensum).  

 

W dniu 20 lutego 2014 r. o godz. 13.30 odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich wizytowanego 
kierunku z Zespołem Oceniającym. W zebraniu uczestniczyło 31 osób z wszystkich grup 
pracowniczych.  

Otwierając zebranie, Przewodniczący Zespołu Oceniającego przedstawił skład Zespołu, przypomniał 
uczestnikom zebrania ogólną charakterystykę działalności i zadań PKA oraz ogólne zasady przebiegu 
wizytacji. Naszkicował również wstępne wrażenia i oceny Zespołu Oceniającego wynikające z lektury 
Raportu Samooceny, przeprowadzonych hospitacji zajęć oraz ze spotkania ze studentami kierunku. W 
następnej kolejności eksperci Zespołu Oceniającego zapoznali zebranych ze swoimi wstępnymi 
refleksjami wynikającymi z zapisów Raportu Samooceny, przeprowadzonych hospitacji wybranych 
zajęć dydaktycznych i przeglądu prac dyplomowych. Zwrócono uwagę, m.in. na staranność 
przygotowania Raportu Samooceny. 

W trakcie dyskusji poruszono następujące ważniejsze zagadnienia: 

- szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie KRK, 
- udział nauczycieli akademickich w opracowywaniu  programów kształcenia,  
- metody weryfikacji efektów kształcenia,  
- jakość kandydatów na studia,  
- wyrażano troskę o poziom i jakość kształcenia na studiach,   
- realizacja praktyk inżynierskich na I stopniu studiów przy braku Rady Naukowo-Przemysłowej,  
- ocena studiów II. stopnia; w trosce o jakość wykształcenia absolwenta kierunku inżynieria 
materiałowa należy, zdaniem nauczycieli akademickich, programy studiów dostosować do oczekiwań 
rynku pracy, 
- trafność ocen ankietowej oceny jakości zajęć dydaktycznych (przez studentów),  
- konieczność przywrócenia studiów „elitarnych” - jednolite magisterskie, 
- dyskusja na temat studiów 3-go stopnia. 
 

Większość pytań była kierowana do Przewodniczącego ZO. Spotkanie trwało około 1h. Po 
wyczerpaniu omawianych problemów, zebranie zakończono. 
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4). Kierunek inżynieria materiałowa na UŚ wizytowano po raz pierwszy  

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego  w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Kadra nauczycieli akademickich prowadzących kierunek „inżynieria materiałowa” posiada pełne 
kwalifikacje naukowe umożliwiające osiąganie zakładanych efektów kształcenia.  

2) Wydział przewyższa wymagania dotyczące minimum kadrowego dla studiów, jakie powinna 
spełniać uczelnia, aby tworzyć i prowadzić kierunek studiów. Reprezentowane specjalności 
naukowe pracowników odpowiadają potrzebom kierunku „inżynieria materiałowa” w zakresie 
określonych efektów kształcenia oraz obszarów wiedzy tworzących ten kierunek. 

3) Wydział prowadzi politykę kadrową uwzględniającą wszystkie potrzeby kadrowe kierunku 
„inżynieria materiałowa”. 

 

5. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa, którą dysponuje jednostka a możliwość realizacji 
zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych   
 
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dysponuje 
wystarczającą bazą dla prowadzenia studiów I, II  i III stopnia na prowadzonym kierunku. Kształcenie 
studentów na kierunku „inżynieria materiałowa” odbywa się w nowoczesnym budynku Śląskiego 
Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEiBI), który jest siedzibą 
Instytutu Nauki o Materiałach. Budynek mieści się w Chorzowie, przy ul. 75 Pułku Piechoty. Budynek 
ŚMCEiBL mieści sale i laboratoria dydaktyczne oraz laboratoria naukowe dobrze wyposażone w 
standardową i unikatową aparaturę badawczą. Budynek zapewnia komfort nauki i pracy studentom, 
w jego obrębie powstaje też czytelnia. W perspektywie najbliższych lat nastąpi Etap III rozbudowy 
Centrum, tzn. „Adaptacja pomieszczeń I piętra budynku nr 1 w Chorzowie (ul 75 Pułku Piechoty 1) na 
pomieszczenia laboratoryjno-badawcze”, co znacząco zwiększy możliwości dydaktyczne i naukowe 
Centrum z ogromną korzyścią dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów i doktorantów 
kierunku „inżynieria materiałowa”. W dalszej perspektywie czasowej planowane jest również 
utworzenie społeczno-rekreacyjnej infrastruktury na terenie kampusu.  

Jedynymi zajęciami odbywającymi się poza budynkiem ŚMCEiBI są zajęcia z wychowania fizycznego 
oraz I pracowni fizycznej, które prowadzone się w centralnym kampusie Uniwersytetu Śląskiego 
mieszczącym się w centrum Katowic przy ul. Bankowej. Studenci kierunku „inżynieria materiałowa”, 
w budynku ŚMCEiBI, mają dostęp do: 3 dużych auli wykładowych (o łącznej liczbie 470 miejsc), 2 
dużych sal audytoryjnych, 6 mniejszych sal audytoryjno-seminaryjnych, 5 pracowni komputerowych 
(z czego 2 w głównym kampusie) o łącznej liczbie stanowisk 61 oraz do 36 laboratoriów i pracowni, 
a także wielu wspólnych sal dydaktycznych. Duża część zajęć dydaktycznych odbywa się 
w laboratoriach naukowych. W tym przypadku studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne, 
przewidziane w planie studiów, z wykorzystaniem unikalnego sprzętu i zapoznają się z nowoczesną 
analizą wyników eksperymentów naukowych.  Łączna powierzchnia samych laboratoriów i pracowni 
wynosi 1303m2. 

Studenci mogą załatwiać bieżące sprawy w „Punkcie obsługi studenta”, który znajduje się w budynku 
ŚMCEiBI. Budynek ŚMCEiBI dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zbudowano 
odpowiednie podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz windy na każdej kondygnacji ułatwiające 
poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na każdym poziomie znajdują się toalety 
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wsparcia osobom z niepełnosprawnościami 
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udzielają pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczelnia oferuje również studentom pomoc 
asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekę psychologiczną. 
Budynek wyposażony jest w strukturalną sieć komputerową. W każdym laboratorium, w którym 
znajdują się  komputery, zapewniony jest stały dostęp do Internetu zarówno dla pracowników jak i 
studentów. Szybkość łącza wynosi 100 Mb/s. Wydział zapewnia studentom oraz pracownikom, na 
bazie posiadanych licencji, możliwość instalowania oprogramowania na komputerach domowych: np. 
programu STATISTICA, oraz wybranych produktów firmy Microsoft (m.in. Windows 8, OneNote 2010, 
Access 2010) w ramach licencji DreamSpark. Przy budynku Instytutu Nauki o Materiałach znajduje się 
duży parking samochodowy z miejscami przeznaczonymi dla studentów, pracowników oraz osób 
niepełnosprawnych. Baza lokalowa, którą dysponuje Instytut Nauki o Materiałach w pełni 
zabezpiecza potrzeby w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych.  

Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego wchodzi w skład konsorcjum pod nazwą Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINIBA). W budynku siedziby Centrum, w zasobach 
Biblioteki Głównej UŚ (BUŚ) połączono zbiory większości bibliotek wydziałowych, w tym Wydziału 
Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii. W celu pogłębienia 
wiedzy, studenci kierunku inżynieria materiałowa mogą korzystać z  nowo otwartej nowoczesnej 
biblioteki mieszczącej się w kampusie centralnym Uniwersytetu. W CINiBA przewidziano możliwość 
zgromadzenia i magazynowania około 1,8 mln woluminów. W bibliotece czytelnicy mają możliwość 
skorzystania z ponad 100 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, zlokalizowanych na 
wszystkich poziomach gmachu oraz w czytelniach i pracowniach. Do dyspozycji czytelników CINiBA 
pozostaje także 5 samoobsługowych skanerów książkowych zlokalizowanych na 3 poziomach 
gmachu. W tradycyjnych zbiorach BUŚ znajduje się również archiwum czasopism naukowych 
reprezentujących wiele dziedzin nauk przyrodniczych. Zbiór ten obejmuje kilkadziesiąt tytułów 
z takich dziedzin nauki jak fizyka ciała stałego, chemia, krystalografia, nauka o materiałach. Zasoby 
baz danych udostępnianych przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką całkowicie 
zaspokajają potrzeby studentów oraz nauczycieli akademickich w zakresie dostępu do 
specjalistycznych czasopism naukowych.  

Pomieszczenia Biblioteki Głównej są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępne 
są 2 stanowiska komputerowe dla osób niewidomych, niedowidzących oraz z ograniczoną 
sprawnością rąk. 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego  w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  

UŚ zapewnia bogatą bazę dydaktyczną do realizacji procesu dydaktycznego na kierunku „inżynieria 
materiałowa”. Na Wydziale laboratoria naukowo – dydaktyczne bardzo dobrze są wyposażone w 
aparaturę naukowo-badawczą. Sale wykładowe są wyposażone w nowoczesne urządzenia 
audiowizualne. Budynki wydziału przystosowane są do potrzeb studentów niepełnosprawnych. 
Bardzo dobrze wyposażona jest biblioteka, godziny jej otwarcia dostosowane do potrzeb 
studentów. Studenci mogą także korzystać z biblioteki poprzez sieć komputerową 
 
6. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę w zakresie obszaru/obszarów 
kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów 
 
Prowadzone badania naukowe w Instytucie Nauki o Materiałach mieszczą się w dyscyplinie 
„Inżynieria Materiałowa”. Niemniej należy zaznaczyć, że wiele podejmowanych problemów ma 
jednak charakter interdyscyplinarny i obejmuje również zagadnienia z fizyki ciała stałego, 
materiałoznawstwa, elektrochemii materiałów oraz chemii polimerów. Głównym celem działalności 
naukowej jest poszukiwanie i interpretowanie związków pomiędzy mikrostrukturą oraz składem 



19 
 

chemicznym, a właściwościami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi badanych materiałów, a także 
poszukiwanie obszarów ich zastosowań. Problematyka badawcza Instytutu koncentruje się na 
czterech grupach tematycznych w ramach których badane są wybrane grupy materiałów: 

- badania mikrostruktury i właściwości materiałów z uwzględnieniem badań powierzchni (materiały 
metaliczne, kompozyty, biomateriały, stopy z pamięcią kształtu, ceramiki i polimery), 
- elektrochemiczne metody otrzymywania i badania materiałów, 
- rozwój i doskonalenie metod badań struktury i właściwości materiałów, 
-komputerowe modelowanie materiałów. 

 

Badane są między innymi stopy wykazujące efekt pamięci kształtu, stopy amorficzne 
i nanokrystaliczne na bazie żelaza, materiały dielektryczne, stopowe powłoki galwaniczne na bazie 
cynku, stale stosowane w transporcie kolejowym, wybrane materiały polimerowe, wybrane materiały 
kompozytowe, nadstopy niklu, własności mechaniczne i przebieg odkształcenia plastycznego 
w materiałach półprzewodnikowych, procesy elektrolitycznego otrzymywania powłok stopowych Zn-
Mn, procesy elektrolitycznego otrzymywania powłok kompozytowych na osnowie metalicznej, 
materiały elektrodowe o obniżonym nadpotencjale elektrolitycznego wydzielania wodoru. 
Dodatkowo w Instytucie modelowane są właściwości materiałów metodami kwantowymi ab initio, 
badania w dziedzinie krystalografii teoretycznej, obliczenia diagramów fazowych T-x roztworów 
stałych.  

Wymiernym efektem badań naukowych prowadzonych w Instytucie Nauki o Materiałach w latach 
2009-2013 było 415 publikacji naukowych, w tym 286 w recenzowanych czasopismach o zasięgu 
międzynarodowym. Znaczna część z tych publikacji znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej. O wysokiej 
jakości badań naukowych prowadzonych w Instytucie Nauki o Materiałach świadczy posiadana przez 
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2010-2013 kategoria A. 

Instytut Nauki o Materiałach prowadzi szeroką współpracę naukową z ośrodkami krajowymi 
(Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Instytut Metali 
Nieżelaznych w Gliwicach, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie) i zagranicznymi (Uniwersytet 
Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Uniwersytet Wysp Balearskich (Hiszpania), Uniwersytet 
Sherbrooke (Kanada), Uniwersytet Lwowski (Ukraina), Nordic Hysitron Laboratory, Faculty of 
Chemistry and Materials Sciences, Helsinki University of Technology (Finlandia), Kaunaski 
Uniwersytet Technologiczny (Litwa), Uniwersytet w Siegen (Niemcy), Katolicki Uniwersytet w Leuven 
(Belgia), Uniwersytet Paryski (Francja), co niejednokrotnie owocuje wspólnymi projektami 
badawczymi, publikacjami lub stażami naukowymi.  

Studenci kierunku „inżynieria materiałowa“ licznie uczestniczą w badaniach naukowych 
realizowanych w Instytucie Nauki o Materiałch. Wyniki tych badań wykorzystywane są w pracach 
inżynierskich, magisterskich i doktorskich oraz publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym. Największą aktywność publikacyjną wykazują studenci III stopnia, niemniej 
jednak w ostatnim czasie obserwuje się wzrost liczby publikowanych prac przez studentów I i II 
stopnia studiów. W latach 2009-2013 studenci byli współautorami 52 publikacji. Aktywność naukowa 
studentów widoczna jest także na konferencjach, szkołach, warsztatach i seminariach naukowych.  
 
Przy Instytucie Nauki o Materiałach działają dwa koła naukowe: Wakansoraz oraz  Piranie. W pracach 
obu kół aktywnie uczestniczy około 30 studentów wszystkich roczników. Za istotne elementy pracy 
uznać należy organizowanie specjalistycznych wykładów prowadzonych przez specjalistów z 
dziedziny jak i przez studentów oraz organizowanie wycieczek do interesujących zakładów 
przemysłowych.  
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Od przełomu roku 2011/2012 baza naukowa i dydaktyczna Instytutu Nauki o Materiałach znajduje się 
w nowym budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 
mieszczącego się w Chorzowie. Laboratoria instytutu są dobrze wyposażone: nanoindenter, 
wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy, dyfraktometry rentgenowskie, magnetometr Quantum 
Design itp. O wysokim poziomie bazy naukowej Instytutu Nauki o Materiałach oraz kompetencji 
kadry naukowo-dydaktycznej może świadczyć fakt, iż trzy laboratoria: transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej, badań rentgenowskich i badań korozyjnych wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów 
Badawczych posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i należą do wiodących 
laboratoriów tego typu w kraju.  
 
Badania naukowe w Instytucie Nauki o Materiałach prowadzone są w ramach 8 projektów 
finansowanych z puli badań statutowych, kilku projektów finansowanych z dotacji dla młodych 
pracowników naukowych oraz corocznie od 12 do 13 projektów własnych, finansowanych ze źródeł 
MNiSzW, NCBiR, NCN. W latach 2009-2013 na finansowanie badań naukowych przeznaczono w 
Instytucie Nauki o Materiałach blisko 12,9 mln PLN z czego 70,8% pochodziło z projektów (MNiSzW, 
NCBiR, NCN). Finansowanie całkowite badań prowadzonych w Instytucie Nauki o Materiałach, w 
ostatnich latach przekracza 2,7 mln PLN rocznie. Obejmuje to dotację statutową (na poziomie 450 - 
500 tyś. PLN) oraz nakłady uzyskane z różnego rodzaju grantów (na poziomie 2,3 mln PLN).  

Tematyka badawcza Instytutu Nauki o Materiałach ściśle związana jest z działalnością dydaktyczną, w 
ramach której prowadzony jest kierunek „inżynieria materiałowa”. Problematyka naukowa 
podejmowana prze Instytutu Nauki o Materiałach jest w znacznej części przekazywana studentom już 
na przedmiotach kierunkowych. Poziom badań naukowych prowadzonych w Instytucie zapewnia 
również kontakty z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Fakt ten stwarza studentom 
możliwości uczestniczenia w seminariach naukowych, co istotnie wzmacnia proces dydaktyczny.  

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego  w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa  stopnia spełnienia kryterium szczegółowego   

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi bardzo 
intensywną działalność naukową. Jej rezultaty wykorzystywane są w procesie kształcenia na 
kierunku „inżynieria materiałowa” poprzez wzbogacanie treści kształcenia o najnowsze osiągnięcia 
nauki w dyscyplinach i specjalnościach bezpośrednio związanych z programem studiów. Studenci 
kierunku biorą liczny udział w realizacji projektów naukowych oraz w wymianie krajowej i 
zagranicznej. 

 
7.    Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez  Uczelnię  

1). Proces rekrutacji i wymagania wstępne na kierunek „inżynieria materiałowa” regulowane są 
uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 144 z dnia 29 maja 2012 r. Podstawowym 
kryterium przyjęcia na studia I stopnia jest zdany egzamin maturalny. Nabór kandydatów do granicy 
limitu odbywał się w roku akademickim 2013/14 na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, 
po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ. W przypadku większej 
liczby chętnych niż przewiduje limit miejsc o przyjęciu decyduje konkurs świadectw dojrzałości. 
Osobne kryteria opracowano dla kandydatów z „nową maturą” a osobne dla kandydatów ze „starą 
maturą”. Preferuje się poziom rozszerzony egzaminu maturalnego w przypadku „nowej matury” a w 
przypadku „starej matury” stosuje się mnożnik 16.67 x stopień z egzaminu do ustalenia listy 
rankingowej. W algorytmie ustalania list rankingowych najważniejsze są oceny z przedmiotów 
ścisłych: matematyki, fizyki, chemii albo informatyki, które mnoży się przez 2.  
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Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się również według listy rankingowej, jeśli liczba kandydatów 
przekracza limit miejsc. Kryteria ustalania listy rankingowej obejmują: średnią z ocen, z dyplomu 
ukończenia studiów I stopnia i średnią ocen uzyskanych w czasie tych studiów. O przyjęcie mogą 
ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia inżynierskie I stopnia na kierunkach technicznych: 
inżynieria materiałowa, metalurgia, mechanika i budowa maszyn, fizyka techniczna, inżynieria 
chemiczna i  procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, edukacja techniczno-
informatyczna (studia inżynierskie), towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Kandydat na 
studia I i II stopnia zobowiązany jest złożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku. 

ZO uważa, że zasady rekrutacji są czytelne i kandydaci wiedzą, że obowiązuje ich konkurs ocen 
uzyskanych w poprzednich etapach kształcenia. Szanse są równe dla wszystkich. Jednakże jak wynika 
z bardzo dużego odsiewu studentów po pierwszym roku studiów I stopnia (ponad 50%), kandydaci w 
dużej części nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i chemii. 
Może należy zwiększyć próg punktów wymagany do przyjęcia kandydata pomimo braku wyczerpania 
limitu przyjęć. Rekrutacja na II stopień studiów przypada na okres między semestrem zimowym a 
letnim. Dla studentów kończących studia I stopnia stwarza to duży problem gdyż egzamin jest często 
później niż rekrutacja. Przy dużej liczbie studentów należy pomyśleć o zapewnieniu większej przerwy 
pomiędzy końcem studiów I stopnia a początkiem II stopnia tak, by każdy chętny miał szansę zdążyć 
się rekrutować na II stopień bez utraty roku.  

 
2). Studentów obowiązuje semestralny system rozliczania zaliczeń i  egzaminów, co wymusza 
systematyczność pracy studenta. Dokumentowanie przebiegu studiów, (m.in. wyniki zaliczeń 
i egzaminów) w Uniwersytecie Śląskim jest standardowe dla wszystkich studentów i dokonywane w 
tzw. karcie okresowych osiągnięć studenta w postaci wydruków danych elektronicznych z 
wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Karta przechowywana jest w 
teczce akt osobowych studenta. W sylabusie modułu zawarty jest opis sposobów weryfikacji efektów 
kształcenia. W sylabusach umieszczone są również kryteria obliczania oceny końcowej modułu. W 
ocenie tej brana jest pod uwagę zarówno wiedza, umiejętności jak i kompetencje społeczne, (dla 
każdej z kategorii student musi otrzymać minimum ocenę dostateczną). Do raportu dołączono 
sylabusy dla I i II stopnia kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” dla specjalności nauka o 
materiałach i biomateriały. Sformułowanie wymagań na ocenę bardzo dobrą, dobrą czy dostateczną 
w większości sylabusów jest podobne. Nie oczekuje się identyczności, gdyż system oceniania 
studenta w pewnym stopniu jest subiektywnym odczuciem prowadzącego dany rodzaj zajęć i zależy 
od specyfiki tych zajęć. ZO uznaje, że zrobiono wszystko by zapewnić przejrzystość oraz obiektywizm 
formułowania ocen. 
 

 
3). Semestralny system zajęć jest systemem ogólnopolskim, co sprzyja krajowej mobilności 
studentów. Plan i organizacja kształcenia na kierunku studiów inżynieria materiałowa są tak 
skonstruowane, aby studenci mieli możliwość indywidualizowania przebiegu studiów: 
- poprzez wybór przedmiotów obieralnych, 
- poprzez wybór tematu pracy dyplomowej, 
- wykorzystanie możliwości wyjazdów zagranicznych, zarówno na praktyki, jak i na studia w innych 
uczelniach, 
- możliwość studiowania według indywidualnego programu i planu studiów (IPS). 
Studenci kierunku „inżynieria materiałowa” mogą uczestniczyć w programach międzynarodowych na 
ogólnych zasadach obowiązujących wszystkich studentów. Oferta kierowana do studentów jest 
bardzo bogata i corocznie jest poszerzana. Studenci mogą wyjeżdżać w ramach kilkudziesięciu umów 
w ramach Programu LLP-ERASMUS, zawartych przez Uniwersytet Śląski z uczelniami partnerskimi z 
Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, 
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Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Węgier, W. Brytanii, Włoch. Liczba studentów wyjeżdżających za 
granicę (6 studentów) równoważy liczbę studentów przyjeżdżających (6). Z uwagi na mobilność 
studentów związaną z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej obserwowany jest ciągły wzrost 
zainteresowania stażami i praktykami zagranicznymi. Jak poinformowano ZO w roku akademickim 
2013/2014 najlepsi studenci kierunku zamawianego inżynierii materiałowej  („Inżynier Materiałów–
Materiał na Inżyniera”) będą mieli możliwość odbycia miesięcznego stażu w zagranicznym 
Uniwersytecie współpracującym z Instytutem Nauki o Materiałach.  

ZO dobrze ocenia mobilność studentów. Zwiększenie wymiany międzynarodowej winno jednak być 
związane z poszerzeniem lub powstaniem oferty wykładów w języku angielskim (lub anglojęzycznej 
specjalności) a co za tym idzie z przygotowaniem programu i sylabusów w języku angielskim i 
opublikowanie ich na stronie wydziałowej. 

Z opinii wyrażanych przez studentów podczas spotkania z ZO wynika, że Uczelnia zapewnia 
studentom możliwość wyjazdów zagranicznych, np. poprzez program ERASMUS. Dzięki działającemu 
na Uczelni systemowi punktów ECTS każdy student może korzystać z wyjazdów krajowych i 
międzynarodowych. Studenci posiadają ogólną wiedzę na temat systemu ETCS, a także jakie 
możliwości ten system zapewnia. 

 4). Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się na podstawie Regulaminu ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Śląskiego obejmującego wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane w art. 173 
ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 174 ust. 2 Ustawy, podziału dotacji ze 
środków funduszu pomocy materialnej dokonuje Rektor w porozumieniu z przedstawicielami 
samorządu uwzględniając proporcje między stypendiami socjalnymi a stypendiami rektora dla 
najlepszych studentów w sposób zgodny z art. 174 ust. 4 Ustawy. Sposób przyznawania świadczeń 
uznany został przez studentów wizytowanego kierunku za przejrzysty oraz sprawny. Studenci nie 
uczestniczą w procesie przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Decyzje wydawane w sprawach 
pomocy materialnej zawierają wszystkie niezbędne elementy określone w art. 107 ust. 1  Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
Zasady przyznawania pomocy materialnej są studentom znane, wszelkie potrzebne informacje 
związane z funkcjonowaniem systemu przyznawania pomocy materialnej mogą uzyskać na stronie 
internetowej Uczelni oraz w Dziekanacie.  
System opieki materialnej funkcjonuje w pełni prawidłowo. 

 

Studenci pozytywnie oceniają system opieki naukowej i dydaktycznej. Nauczyciele akademiccy są 
dostępni w trakcie cotygodniowych konsultacji, Rektor, Prorektor ds. studenckich oraz Władze 
Dziekańskie pełnią dyżury, w trakcie których są dostępni dla studentów. W trakcie spotkania studenci 
potwierdzili, iż wykładowcy są dla nich dostępni również poza czasem zajęć oraz wyznaczonych 
konsultacji, także z wykorzystaniem w tym celu poczty elektronicznej. Dodatkowo na Wydziale 
wprowadzone zostały e-konsultacje. Wymiar czasowy prowadzonych konsultacji oraz pełnionych 
dyżurów studenci uznali za wystarczający w stosunku do ich potrzeb.  
Studenci posiadają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji związanych z tokiem studiów, w tym 
harmonogramów zajęć, terminów sesji egzaminacyjnej, sylabusów poprzez stronę internetową 
Uczelni oraz gabloty umieszczone w budynkach Uczelni.  
Studentom na pierwszych zajęciach przedstawiane są treści sylabusów. Karty opisu przedmiotów 
udostępnione są studentom za pośrednictwem strony internetowej, a także w dziekanacie. Sylabusy 
zawierają kompletne informacje o treściach przedstawianych na zajęciach dydaktycznych oraz 
podstawową i uzupełniającą literaturę dla każdego przedmiotu. Studenci oceniają zalecaną literaturę 
za przydatną i wystarczającą do uzyskania przypisanych danym zajęciom efektów kształcenia. 
Studenci pozytywnie ocenili rozkłady studiów oraz ogólnych obciążeń. O odwoływanych zajęciach 
studenci informowani są z odpowiednim wyprzedzeniem.  
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Studenci są zadowoleni z możliwości wyboru języka oraz liczebności grup lektoratowych. Jednak w 
opinii studentów poziom prowadzonych lektoratów jest niezadowalający, nie obejmuje również 
słownictwa specjalistycznego dla kierunku „inżynieria materiałowa”. W 2013 roku na wydziale odbył 
się cykl wykładów gościnnych prowadzonych w języku angielskim skierowany między innymi do 
studentów wizytowanego kierunku. 
Studenci mają możliwość indywidualizacji programu studiów w ramach specjalizacji, przedmiotów 
fakultatywnych, lub w drodze indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Dotychczas 
żaden student kierunku inżynieria materiałowa nie skorzystał z możliwości indywidualizacji 
programów studiów. 
Zasady dyplomowania są znane studentom wizytowanego kierunku. Studenci potwierdzili możliwości 
wyboru promotora spośród prowadzących seminaria dyplomowe oraz samodzielnego proponowania 
tematu prac dyplomowych – propozycje studentów w tym zakresie są uwzględniane przez 
promotorów.  
Zasady odbywania praktyk zostały ujęte w Regulaminie praktyk i są znane studentom kierunku 
inżynieria materiałowa. Uczelnia stwarza możliwość zaliczenia pracy zawodowej jako obowiązkowych 
praktyk. Wszelkich informacji oraz pomocy w tym zakresie udziela studentom opiekun praktyk, w 
poszukiwaniu miejsca praktyk studentów wspiera Biuro Karier. Zdaniem studentów obecnych na 
spotkaniu umiejętności nabyte w trakcie studiów są przydatne w trakcie odbywanych praktyk. 
Dziekanat WIiNM znajduje się w Sosnowcu. Do dyspozycji studentów wizytowanego kierunku 
pozostają pracownicy dziekanatu delegowani w wyznaczonych godzinach do centrum w Chorzowie. 
Godziny otwarcia działów odpowiadających za obsługę studenta zostały uznane przez studentów za 
dostosowane do ich potrzeb.  
Bardzo pozytywnie oceniono także kompetencje oraz kulturę pracy ze studentami, którymi wykazują 
się ich pracownicy. Studenci podkreślali, że w ramach możliwości służą oni pomocą również poza 
czasem jego otwarcia, a wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Praca działów 
administracji odpowiadających za obsługę studenta nie podlega ankietyzacji. 
Zasady odpłatności za studia określają odpowiednie zarządzenia rektora oraz umowy  
o świadczenie usług edukacyjnych. Uczelnia prowadzi czytelną politykę naliczania oraz pobierania 
opłat za świadczone usługi edukacyjne. Akty prawne regulujące politykę opłat są  udostępniane 
studentom zarówno w gablotach, jak i na stronie internetowej Uczelni.  

 

W Uniwersytecie Śląskim w oparciu o Regulamin Samorządu Studentów działa Samorząd Studentów 
charakteryzujący się dwupoziomową strukturą – na szczeblu ogólnouczelnianym oraz wydziałowym. 
Samorząd współuczestniczy w tworzeniu oraz opiniuje regulamin studiów oraz regulamin 
przyznawania pomocy materialnej. Studenci angażują się w proces tworzenia planów i programów 
nauczania, które zostały ponadto pozytywnie zaopiniowane przez przedstawicieli studentów, opinia 
ta nie posiada jednak wymaganej formy uchwały odpowiedniego organu samorządu studentów. 
Zdanie studentów oraz wnoszone przez nich uwagi są przez Władze Uczelni uwzględniane, co 
potwierdzają protokoły z posiedzeń organów Uczelni. W trakcie wizytacji stwierdzono, iż liczba 
przedstawicieli studentów i doktorantów w Radzie Wydziału nie spełnia przesłanek art. 67 ustawy, co 
wynika z powiększenia składu Rady o nowych samodzielnych pracowników naukowych. Należy 
możliwie szybko uzupełnić skład RW o wymaganą liczbę przedstawicieli studentów. 
Samorząd uczestniczy w życiu kulturalno-społecznym Wydziału, organizując wyjazdy oraz akcje 
integracyjne oraz wspomagając działalność innych organizacji studenckich. 
Samorząd Studentów posiada budżet oraz własne biuro wyposażone w sprzęt niezbędny do jego 
sprawnego funkcjonowania. Przedstawiciele samorządu bardzo pozytywnie oceniają współpracę z 
władzami Wydziału, które zapewniają wsparcie merytoryczne i finansowe podejmowanych przez nich 
inicjatyw oraz współtworzą relację opartą na szacunku i zrozumieniu dla potrzeb studentów.  
Studenci kierunku „inżynieria materiałowa” mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w 
pracach kół naukowych działających na Wydziale, które organizują seminaria naukowe, uczestniczą w 
konferencjach oraz prowadzą projekty naukowe. Koła posiadają swych opiekunów naukowych 
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zapewniających studentom odpowiednie wsparcie merytoryczne, koła finansowane są w systemie 
grantowym, mogą liczyć również na wsparcie finansowe Władz Wydziału. 
W Uczelni działa prężnie Biuro Karier zajmujące się doradztwem zawodowym, prowadzeniem kursów 
doszkalających, warsztatów oraz nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami. Działalność Biura 
Karier jest znana studentom wizytowanego kierunku przede wszystkim dzięki aktualnej stronie 
internetowej oraz informacjom umieszczanym w gablotach na terenie Uczelni a warsztaty oferowane 
przez Biuro cieszą się zainteresowaniem studentów wizytowanego kierunku. 

 
Spotkanie ZO ze studentami IM odbyło się 20 lutego o godz. 1100. W zebraniu wzięło udział ok. 90 
studentów wszystkich lat. Zebranie otworzył Dziekan wydziału a później poprowadził je 
przewodniczący ZO a następnie samodzielnie ekspert do spraw studenckich.  

Na zebraniu studenci odpowiadali na pytania członków ZO i dyskutowali o ważnych dla nich 
sprawach: 

- współpracy z Samorządem Studenckim, 

- korzystania z domów studenckich UŚ, 

- dostępności internetu, dostępności biblioteki i elektronicznego dostępu do baz danych i katalogów, 

- wyboru tematów prac dyplomowych, 

- znajomości KRK, 

- hospitacji zajęć dydaktycznych.  

 
Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
 
1) Zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste i uwzględniają zasadę równych szans. 

Wobec niewypełniania limitów przyjęć przyjmowani są słabsi kandydaci, którzy podlegają 
zazwyczaj odsiewowi po pierwszym roku studiów.  

2) Wymagania stawiane studentom są przejrzyście sformułowane, a proces oceniania jest 
obiektywny. System oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się. 

3) W Uczelni funkcjonują programy współpracy międzynarodowej, w których biorą udział studenci. 
Struktura i organizacja programu studiów sprzyja mobilności studentów. System informacji i 
promocji wymiany międzynarodowej działa prawidłowo. Studenci zwrócili uwagę na niski 
poziom prowadzonych lektoratów i brak zajęć z języka specjalistycznego, a bariera językowa 
zostałam wskazana jako znaczący czynniki wpływający na niskie zainteresowanie studentów 
programami wymiany. 

4) System opieki naukowej, dydaktycznej oraz materialnej jest w pełni prawidłowy. Władze 
Uczelni dokładają wszelkich starań, by rozwój naukowy studentów szedł w parze z rozwojem 
kulturalnym, społecznym oraz zawodowym. ZO stwierdził zbyt małą liczbę przedstawicieli 
studentów w składzie Rady Wydziału. 

 

 
8. Jednostka rozwija wewnętrzny system zapewniania jakości zorientowany na 

osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów.  

1). Wydział posiada Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK). Został on 
zatwierdzony w dniu 16 kwietnia 2013 Uchwałą Rady Wydziału nr 03/10/2013. Zgodnie z uchwałą nr 
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126 Senatu UŚ z dnia 24 kwietnia 2012 r. WSZJK jest integralną częścią Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Podstawowe cele dotyczące zapewnienia jakości kształcenia na 
kierunku „inżynieria materiałowa”, wynikają bezpośrednio ze Strategii Uniwersytetu Śląskiego na lata 
2012-2020, a zwłaszcza z Celu Strategicznego 2 – Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta 
dydaktyczna. Działaniem WSZJK objęci są studenci wszystkich poziomów i form studiów na kierunku 
„inżynieria materiałowa”, pracownicy Wydziału uczestniczący w procesie kształcenia oraz pozostałe 
podmioty związane z realizacją procesu kształcenia na Wydziale. Podczas oceny jakości kształcenia na 
kierunku „inżynieria materiałowa” przedstawiono Zespołowi Oceniającemu stosowne dokumenty 
związane z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 

Do zadań WSZJK należy: (a) opracowanie i wdrożenie polityki systematycznego doskonalenia jakości 
kształcenia na Wydziale, (b) gromadzenie, opracowywanie i analizowanie informacji użytecznych dla 
działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, w tym opracowanie i przeprowadzanie ankiet 
służących ocenie wybranych aspektów procesu kształcenia,  (c) analiza i doskonalenie programów 
kształcenia z uwzględnieniem wniosków z monitorowania kariery zawodowej absolwentów i opinii 
pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej; (d)  analiza i weryfikacja 
zakładanych efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział; (e)  doskonalenie 
jakości kadry dydaktycznej; (f)  ocena procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków 
prowadzenia zajęć dydaktycznych; (g)  badanie opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych i obsługi procesu kształcenia; badanie 
opinii pracowników o warunkach kształcenia; (h)  monitorowanie i przegląd zasobów wspierających 
kształcenie oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów; (i)  publikowanie i upowszechnianie 
informacji na temat kształcenia, szczególnie informacji o działaniach projakościowych; (j)  
moderowanie dyskusji na temat jakości kształcenia oraz wspieranie i upowszechnianie najlepszych 
rozwiązań; (k) monitorowanie skuteczności działania Systemu oraz stworzenie mechanizmów jego 
doskonalenia. 

Zadania ściśle odnoszące się do kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” realizowane są 
przez Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia (KZZJK). Szczegółowe zadania na dany rok 
akademicki WSZJK i KZZJK, realizowane są według harmonogramu, który ustala WZJK w porozumieniu 
z Dziekanem i Radą Wydziału i Instytutu Nauki o Materiałach.  
W ramach oceny efektów kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzi się:  

- ocenę zajęć dydaktycznych przez studentów - za pomocą anonimowej ankiety zgodnej 
z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego Nr 44/2009, 

- analizę wyników hospitacji zajęć dydaktycznych - za pomocą formularza hospitacji zajęć 
dydaktycznych, 

- analizę sylabusów  za pomocą Kart Oceny Sylabusów, 

- analizę narzędzi weryfikacji efektów kształcenia, która prowadzona jest za pomocą Karty oceny 
narzędzi do weryfikacji efektów kształcenia, 

- monitorowanie realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk zawodowych obejmuje analizę 
dokumentacji i sprawozdań z praktyk. Analizy wykonuje się za pomocą Formularza oceny praktyk 
zawodowych oraz Ankiety oceny/przebiegu praktyk, 

- analizę prac dyplomowych prowadzona jest za pomocą Karty oceny pracy dyplomowej,  

- analizę wyników sesji egzaminacyjnych. 

KZZJK zbiera się regularnie analizując informacje z przebiegu procesu kształcenia od interesariuszy 
wewnętrznych i w razie potrzeby podejmuje działania interwencyjne i modyfikujące. 

ZO uważa, że Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach i Instytut Nauki o Materiałach podejmują 
szereg działań zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia. Struktura systemu jest przejrzysta, 
działania są podejmowane planowo i w sposób hierarchiczny. Ocena skuteczności systemu nie może 
być pełna gdyż system ten wprowadzono niedawno. Opracowania wynikające z ankietyzacji są 
ogłaszane na stronach wydziału.  
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Wcześniejsze elementy oceny jakości kształcenia (m.in. hospitacja zajęć, ankietyzacja, system oceny 
sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, proces dyplomowania) nie budzą 
zastrzeżeń ZO. 
 
Podstawowe procedury określania efektów kształcenia realizowane są na podstawie wytycznych 
Senatu UŚ w sprawie tworzenia programów kształcenia. Za określenie i przyjęcie zestawu efektów 
kształcenia kierunku prowadzonych na Wydziale odpowiada Dziekan i Dyrektor Instytutu, zaś nad 
poprawnością merytoryczną procesu czuwa KZZJK. W procesie określania efektów kształcenia na 
kierunku „inżynieria materiałowa” przyjęto podejście korzystania z wzorcowych efektów kształcenia 
oraz możliwości opracowania własnych efektów kształcenia z wykorzystaniem procedury 
benchmarkingu zewnętrznego, czyli korzystania z rozwiązań wypracowanych przez wiodące polskie i 
zagraniczne uczelnie wyższe. Podstawą do podejmowania działań doskonalących w odniesieniu do 
doboru efektów kształcenia przyjmowanych do realizacji w programie studiów na kierunku są wnioski 
z analiz i ocen wymienionych poniżej. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzone 
jest monitorowanie realizacji efektów kształcenia poprzez analizy zaplanowanych sposobów ich 
realizacji i weryfikacji w ramach poszczególnych modułów oraz analizy i oceny prowadzone w toku 
realizacji programu studiów. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WSZJK, podstawowym elementem 
tej analizy jest roczna ocena efektów kształcenia. Prowadzone w jej ramach działania służą ocenie 
stosowania sposobów weryfikacji efektów kształcenia pod kątem ich adekwatności i skuteczności. 

W celu doskonalenie programu kształcenia  i jego efektów monitorowany jest program kształcenia 
oraz warunki wpływające na jego efektywność,  w tym jakość kadry dydaktycznej oraz warunki 
organizacyjne realizacji programu kształcenia. 

Podstawą do wdrażania działań doskonalących są wyniki ocen i analiz monitorowania realizacji 
efektów kształcenia. Doskonalenie programów kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa” 
prowadzone jest m.in. poprzez: 

- analizę zgodności systemu kształcenia w Wydziale z obowiązującym stanem prawnym – 
dokonywana przy każdej zmianie przepisów prawa, 

- analizę związku programów kształcenia ze strategią rozwoju Wydziału i misją Uniwersytetu 
Śląskiego, która ma na celu zapewnienie zgodności i spójności pomiędzy programami kształcenia i 
realizowanymi w nich efektami kształcenia z celami strategicznymi Uniwersytetu i Wydziału,  

- analizę programów kształcenia, która uwzględnia: roczną ocenę efektów kształcenia, rezultaty 
badania opinii studentów o procesie kształcenia, wyniki badania kariery zawodowej absolwentów, 
wyniki analizy wzorców międzynarodowych, wyniki oceny jakości kadry dydaktycznej, wyniki 
konsultacji z interesariuszami, w szczególności studentami, absolwentami i pracodawcami. 

- analizę kariery zawodowej absolwentów, prowadzona przez Biuro Karier UŚ.  

 

Zdaniem ZO pozytywnie należy ocenić działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości 
kształcenia, efektywność systemu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w zakresie analizy 
efektów kształcenia i mechanizmów służących monitorowaniu i doskonaleniu procesu kształcenia, 
system upowszechniania informacji dotyczących wyników monitorowania jakości procesu 
kształcenia, w tym uzyskiwanych efektów kształcenia. Zestaw dokumentów przedstawionych ZO w 
czasie wizytacji oraz informacje zawarte w raporcie samooceny wskazują na właściwe podejście 
Władz Wydziału i Uczelni do procesu kształcenia na wizytowanym kierunku. 

 
2). Na Wydziale funkcjonuje WSZJK. Na jego podstawie powołano Wydziałowy Zespół Zapewniania 
Jakości Kształcenia oraz Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia. System wprowadzony na 
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Wydziale przewiduje angażowanie studentów w prace zespołów odpowiedzialnych za jakość 
kształcenia. Przedstawiciel studentów są pełnoprawnymi członkami zespołów, którzy aktywnie 
angażuje się w zadania zlecone im w harmonogramie prac zespołów. Dla przykładu do zadań 
studenckiego przedstawiciela w KZZJK należała analiza skali ocen sesji egzaminacyjnej i 
przygotowanie syntetycznego raportu uzyskanych wyników z propozycją działań naprawczych. 
Element Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości stanowi proces ankietyzacji,  
a jego obecnie obowiązujące zasady określa Zarządzenie Rektora nr 44/2009 
w sprawie ankiety oceny zajęć dydaktycznych. Ocenie studenckiej odbywającej się w formie 
papierowej każdorazowo w trakcie ostatnich zajęć w semestrze podlegają wszyscy pracownicy 
dydaktyczni. Kwestionariusz składa się z pięciu pytań dotyczących przejrzystości i precyzyjności w 
określaniu wymagań i przekazywaniu wiedzy przez prowadzących, regularności i punktualności 
odbywanych zajęć a także stosunku prowadzących do studentów. Kwestionariusz przewiduje również 
miejsce na dodatkowe uwagi ankietowanego. Opracowanie wyników ankietyzacji jest przedstawiane 
ankietowanemu nauczycielowi akademickiemu i jego przełożonym, Na wydziale na podstawie ankiet 
tworzony jest Raport w sprawie przeprowadzenia ankiety oceny zajęć dydaktycznych. Studenci 
posiadają dostęp do wyników ankiet poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych. 
Studentom wizytowanego kierunku nie jest znana dalsza procedura wykorzystania ankiet 
studenckich, jednak dostrzegają oni poprawę w obszarach zgłoszonych w ankiecie, dlatego też są oni 
przekonani o celowości studenckiej oceny jakości zajęć dydaktycznych. W trakcie spotkania z ZO 
studenci wskazywali ponadto na doskonałe relacje między pracownikami naukowo-dydaktycznymi i 
Władzami, dzięki czemu mogą bezpośrednio zgłaszać wszelkie uwagi i nieprawidłowości związane z 
jakością kształcenia i rozwiązywać wszelkie problemy w tym obszarze. Wśród studentów 
uczestniczących w spotkaniu z ZO tylko nieliczna grupa rozumiała założenia KRK i działania systemu 
doskonalenia jakości kształcenia. Zespół Oceniający uważa, że poprawy wymaga system 
upowszechniania informacji w tym zakresie. 

 

Jak wynikało z rozmowy przeprowadzonej z  z-cą dyrektora Instytutu ds. dydaktyki oraz kierownikiem 
KZZJK, spotkania zespołu odbywają się regularnie raz w miesiącu. Rozpisany jest Harmonogram prac 
rocznych. Zespoły wykonują zadania cząstkowe a KZZJK opracowuje i publikuje Raport roczny na 
stronie Wydziału. Ma miejsce ankietyzacja studentów kierunku. ZO zapoznał się z dokumentami 
dotyczącymi systemu. Warto zaznaczyć, że istnieją dokumenty w formie notatek służbowych ze 
spotkań KZZJK z interesariuszami zewnętrznymi, np. z przedstawicielem BHH Mikrohuta Sp. Z.o.o., 
oraz z prezesem Instytutu Metalurgii i Stopów Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego PRD. W 
pracach KZZJK uczestniczą studenci z I, II i III stopnia studiów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
uczestniczą w pracach prowadzących do poprawy jakości kształcenia i rozumieją potrzebę tych 
działań. 

 
Zespół Oceniający pozytywnie ocenia udział interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w procesie 
zapewnienia jakości kształcenia na wizytowanym kierunku studiów 
 
Tabela nr 1  Ocena możliwości realizacji zakładanych efektów kształcenia. 

 
Zakładane 

efekty 
kształcenia 

Program  
i plan 

studiów 

Kadra Infrastruktura 
dydaktyczna/ 

biblioteka 

Działalność 
naukowa 

Działalność  
międzynarodowa 

Organizacja 
kształcenia 

Wiedza + + + + + + 
       
Umiejętności + + + + + + 
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kompetencje 
społeczne 

+ + + + + + 

 
+      - pozwala na pełne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 
+/-    - budzi zastrzeżenia - pozwala na częściowe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 
 -       - nie pozwala na   osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

 
Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego w pełni  
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
 
1) Jednostka wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem studiów, prowadzi 

systematyczną kontrolę i ocenę efektów kształcenia a wyniki tych działań są wykorzystywane 
do doskonalenia programu studiów i jakości kształcenia. Przed wprowadzeniem WSZJK Wydział 
stosował procedury wypracowane wcześniej przez Uczelnię. Ich skuteczność w przypadku tak 
„młodego:” i niewielkiego liczebnie kierunku studiów nie budziła zastrzeżeń zarówno 
studentów jak i pracowników. 

    Poprawy wymaga system upowszechniania informacji dotyczących wyników monitorowania 
jakości kształcenia, zwłaszcza wśród studentów oraz sukcesywne zapoznawanie ich z 
założeniami systemu KRK. 

2) W procesie zapewnienia jakości i budowy kultury jakości uczestniczą interesariusze wewnętrzni i 
zewnętrzni.  

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2  Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej   

L.p. 

 
Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w 
pełni 

znacząco częściowo niedostatecznie 

1 
 

koncepcja rozwoju 
kierunku 

 
+ 

    

2 

cele i efekty 
kształcenia oraz 

system ich 
weryfikacji 

 +    

3 
 

program studiów 

 +    

4 
 

zasoby kadrowe 

 +    

5 
infrastruktura 
dydaktyczna 

 +    

6 
prowadzenie 

badań 

 +    
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naukowych2 

7 

system wsparcia 
studentów w 

procesie uczenia 
się 

 +    

8 

wewnętrzny 
system 

zapewnienia 
jakości 

 +    

 
Strategia rozwoju Wydziału oraz koncepcja kształcenia wpisują się w Misję i Strategię rozwoju 
Uniwersytetu Śląskiego. W opracowanej koncepcji kształcenia brali udział interesariusze wewnętrzni 
oraz przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Zespół Oceniający bardzo pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Wydziału, w tym ocenianego 
kierunku inżynieria materiałowa. 

Efekty kształcenia oraz program kształcenia zostały sformułowane w sposób zrozumiały i są 
sprawdzalne. Tworzą one spójną całość z treściami programowymi, formami zajęć oraz stosowanymi 
metodami dydaktycznymi. Na uwagę zasługuje infrastruktura naukowo dydaktyczna, w szczególności 
wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukową. Prowadzone badania naukowe mają ścisły związek z 
realizowanym procesem kształcenia. Kwalifikacje nauczycieli akademickich w pełni zapewniają 
realizację efektów kształcenia przypisanych do danych modułów. 

Studenci pozytywnie oceniają proces kształcenia i relacje z pracownikami Wydziału. Zespół 
Oceniający pozytywnie ocenia system opieki naukowej, dydaktycznej, materialnej i socjalnej na 
ocenianym kierunku. 

Wydział ma opracowany i realizowany system wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia 
zorientowany na osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia, w którym biorą udział interesariusze 
wewnętrzni i zewnętrzni. 

Poprawy wymaga system upowszechniania informacji dotyczących wyników monitorowania jakości 
kształcenia, zwłaszcza wśród studentów oraz sukcesywne zapoznawanie ich z założeniami systemu 
KRK.. Należy uzupełnić skład Rady Wydziału o przedstawicieli studentów proporcjonalnie do liczby 
samodzielnych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Należy poprawić 
jakość kształcenia w ramach zajęć z języka obcego oraz przeanalizować możliwość wprowadzenia 
specjalistycznych zajęć w języku angielskim. 

 

Tabela nr 3  

 
Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

Wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

                                                           
2 Ocena obligatoryjna jedynie dla studiów II stopnia i jednolitych magisterskich.  
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Uwaga: należy 
wymienić tylko te 
kryteria, w 
odniesieniu do 
których nastąpiła 
zmiana oceny  

 
 

    

 

Przewodniczący Zespołu Oceniającego 

Prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski 
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