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RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena programowa) 

dokonanej w dniach 28 – 30 marzec 2014 roku na kierunku  

zarządzanie i inżynieria produkcji 

prowadzonym w ramach obszarów kształcenia nauk technicznych oraz społecznych  

na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w składzie 

przewodniczący: 

dr inż. Ryszard Szczebiot – członek PKA 

członkowie: 

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - ekspert PKA, ekspert merytoryczny 1 dydaktyka, 

dr hab. Wiesław Ciechomski - członek PKA, ekspert merytoryczny 2 kadra, 

prof. dr hab. inż. Ladislav Varkoly - ekspert międzynarodowy, 

mgr Agnieszka Zagórska - ekspert formalno-prawny, 

Monika Narloch - ekspert PKA, przedstawiciel Parlamentu Studenckiego RP. 

Krótka informacja o wizytacji 

Ocena jakości kształcenia na kierunku ,,zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym 

na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 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 trzeci. 

Wizytację członkowie Zespołu poprzedzili zapoznaniem się z Raportem Samooceny 

przekazanym przez władze Uczelni, ustaleniem podziału kompetencji w trakcie wizytacji oraz 

sformułowaniem wstępnie dostrzeżonych problemów. W toku wizytacji Zespół spotkał się 

z władzami Uczelni i Wydziału prowadzącego oceniany kierunek, analizował dokumenty 

zgromadzone wcześniej na potrzeby wizytacji przez władze Uczelni, otrzymał od władz 

Uczelni dodatkowo zamówione dokumenty, przeprowadził hospitacje i spotkania 

ze studentami oraz spotkanie z pracownikami realizującymi zajęcia na ocenianym kierunku, 

przeanalizował wylosowane prace dyplomowe pod względem między innymi podobieństwa 

do źródeł internetowych. 

Załącznik nr 1 Podstawa prawna wizytacji 

Załącznik nr 2 Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego. 
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1. Koncepcja rozwoju ocenianego kierunku sformułowana przez jednostkę
1
 

1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym 

w strategii jednostki. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ) jest uczelnią niepubliczną, 

powołaną decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowaną pod 

numerem 62 w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. W latach 

1995-2010 założycielem Uczelni był prof. dr hab. inż. Jan Misiak, od 2010 roku założycielem 

jest Gaudeamus sp. z o.o. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie działa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 

z późn. zm.). Uczelnia działa wg Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie, który został nadany przez Założyciela Uczelni uchwałą z dnia 1.10.2011 r. 

Misja i strategia Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie została przyjęta 

Uchwałą Senatu Nr 1/12/12 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania na lata 2012-2020”. 

Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania na lata 2012-2020 została zatwierdzona przez 

Radę Wydziału na posiedzeniu Uchwałą Nr 1/4/2012 w dniu 18 kwietnia 2012 r. 

Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest powiązana 

bezpośrednio z misją Uczelni, zdefiniowaną w §4 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe regionu 

mazowieckiego. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wpisuje się w pełni w misję 

Uczelni, ponieważ kształci studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz 

umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Celem misji Uczelni jest także kształtowanie 

u studentów postawy poczucia odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad 

demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i 

regionalnych. 

Nadrzędnym zadaniem Uczelni jest „wysokiej jakości nowoczesne i elastyczne kształcenie 

studentów: zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego 

i gospodarki opartej na wiedzy, wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością 

intelektualną kapitał ludzki Mazowsza i Polski, tworzących nowe wartości techniczne, 

ekonomiczne, artystyczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie 

z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy”. 

Prowadzenie studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest jednym 

z elementów realizacji wyżej opisanej Misji, zgodnie ze Strategią rozwoju Uczelni, która 

stanowi, iż „najważniej-szym zadaniem Uczelni jest kształcenie”. 

Koncepcja i program kształcenia zostały opracowany na podstawie Uchwały nr 3/12/2011 

Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r., która 

została podjęta w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w zakresie opracowywania programów kształcenia dla studentów pierwszego 

i drugiego stopnia (ze zmianami). Uchwała podjęta została zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia, 

- rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

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



3 
 

Komisja powołana przez Senat WSEiZ, opracowując efekty i program kształcenia wzięła 

pod uwagę wzorce zagraniczne i międzynarodowe, między innymi z Subject Benchmark 

Statement, przygotowanego przez brytyjską agencję rządową The Quality Assurance Agency 

for Higher Education (QAA) oraz doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, opinie 

przedstawicieli pracodawców i sytuację na rynku pracy i usług edukacyjnych.  

Misją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest najwyższej jakości, 

nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów: 

- zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy, 

- wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki 

Mazowsza, Polski i Unii Europejskiej, 

- tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei 

zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy. 

Uczelni nadane zostały uprawnienia do prowadzenia od roku akademickiego 2001 

wyższych studiów zawodowych na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”. Uchwałą 

Senatu wg protokołu posiedzenia Senatu WSEiZ, punkt 4 z dnia 28.09.2000 roku utworzono 

na studiach I stopnia specjalność „zarządzanie przedsiębiorstwem”. Specjalność „logistyka 

przedsiębiorstwa” została wprowadzona od roku akademickiego 2011/12 uchwałą nr 4/4/2011 

Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 19.04.2011 roku. Decyzją 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 04.09. 2001 roku, Uczelni zostały nadane 

uprawnienia do prowadzenia od roku akademickiego 2002/2003 studiów II stopnia na 

kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”. Według nienumerowanej Uchwały Senatu 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 18.03.2008 roku, od roku 

akademickiego 2008/2009 utworzono na studiach II stopnia, akredytowanego kierunku, 

specjalności: „zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym”, „zarządzanie transportem 

i logistyką”. Uchwałą nr 1/06/2012 z dnia 19.06.2012 roku, Senat zatwierdził efekty 

kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji”. 

Strategia Rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na lata 2012-

2022, uwzględniająca misję, wizję i dążenie do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia 

Uczelni, została zatwierdzona Uchwałą Senatu nr 1/12/2011. 

W 2012 roku uchwałą nr 1/4/2012 Senatu zatwierdzono kierunki modyfikacji strategii na 

lata 2012-2022, mając na celu przede wszystkim dostosowanie dokumentów wewnętrznych 

Uczelni do zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Przyjęto też strategię rozwoju Wydziału na lata 2012-2022, związaną odpowiednio 

z rozwojem potencjału w zakresie edukacji, w zakresie badań oraz rozwijaniem współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz cele szczegółowe związane również 

z koncepcją kształcenia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”. 

Z informacji przedstawionych w raporcie samooceny oraz rozmów przeprowadzonych 

podczas wizytacji wynika, że koncepcja kształcenia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji” będzie permanentnie modyfikowana. 

Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” jest kierunkiem o charakterze 

interdyscyplinarnym. Absolwent uzyskuje wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji 

z dwóch obszarów kształcenia: nauk: społecznych (~30%) oraz nauk technicznych (~70%) 

otrzymując tytuł zawodowy inżyniera. 

Absolwent po zaliczeniu obydwu stopni studiów jest przygotowany do podjęcia studiów 

trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych. Po zrealizowaniu całego programu studiów 

I i II stopnia jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, 

jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii 
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produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest 

wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 

W trakcie wizytacji kierunku władze Wydziału wyjaśniły, że podjęte zostały działania 

zmierzające do pełnej realizacji celu dotyczącego „dostosowanie działalności edukacyjnej 

Wydziału do standardów krajowego i europejskiego systemu kształcenia”. Równocześnie 

trwają pracę nad opracowaniem strategii na kolejny okres w której uwzględnione zostaną nie 

w pełni zrealizowane i w pewnym zakresie zmodernizowane cele (przedstawiane w strategii 

rozwoju WSEiZ 2012-2022). W trakcie wizytacji Zespół Oceniający zapoznał się z projektem 

strategii rozwoju Uczelni na lata 2012-2022. 

W koncepcji kształcenia kierunku uwzględniono przewidziano miejsce dla 

internacjonalizacji. Służy temu między innymi opanowanie języka angielskiego, wraz z 

umiejętnością jego wykorzystywania w zadaniach związanych z Zrządzaniem i Inżynierią 

Produkcji. Ponad to w programach kształcenia przewidziano dla studentów zajęcia do wyboru 

w języku angielskim, np. Electrotechnical and electronic engineering I i II, Automatisation 

and Robotisation, Computer programming, Data Bases. 

Przy opracowywaniu koncepcji kształcenia na danym kierunku stosowano benchmarking 

korzystając z doświadczeń DeVry University (USA), Katedry manažmentu výroby a logistiky 

Ekonomickej Univerzity v Bratislave (SK), Departament of Mechanical Enginering 

University if Sheffield (UK), Институт Энергетики И Машиностроения Донской 

Государственный Технический Университет (RUS). W ramach zwiększania stopienia 

internacjonalizacji w ostatnim czasie rozszerzono ofertę w ramach programu Erasmus, 

zacieśniono kontakty z DeVry University. Od roku akademickiego 2012/2013 wprowadzono 

do programu kształcenia na studiach I stopnia oraz na studiach II stopnia od roku 2013/2014 

zajęcia do wyboru w języku angielskim wymienione wcześniej. 

Ponad to studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, które 

prowadzone są przez wybitnych specjalistów z Polski i świata np. z USA. 

Dodatkowo: 

- od marca 2014 r. w Biurze Marketingu i Współpracy Międzynarodowej zatrudniono 

wykładowcę języka ukraińskiego i rosyjskiego, który odpowiada też za rozwijanie 

rekrutacji kandydatów z państw Europy Wschodniej; 

- Uczelnia od 3 lat uczestniczy w targach edukacyjnych na Ukrainie; 

- od marca 2014 r. prowadzony jest rosyjskojęzyczny profil Uczelni na portalach 

społecznościowych, np. na Facebooku i innych; 

- podpisano 14 umów z firmami rekrutującymi studentów z zagranicy (obecnie prowadzone 

są rozmowy z firmą z Chin); 

- rozpoczęto kolportaż ulotek w języku ukraińskim i rosyjskim w ośrodkach polonijnych na 

Ukrainie i Białorusi. 

Koncepcja kształcenia na Wydziale Zarządzania dla kierunku „Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji” jest powiązana bezpośrednio z misją Uczelni, zdefiniowaną w §4 Statutu Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe 

regionu mazowieckiego. 

Prowadzenie studiów na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” jest jednym 

z elementów realizacji wcześniej opisanej Misji, zgodnie ze Strategią rozwoju Uczelni, która 

stanowi, iż „najważniejszym zadaniem Uczelni jest kształcenie”. 

Wyjaśniono również, że przedstawiony w rozmowie z ZO zamysł wprowadzenia studiów 

III stopnia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” jest koncepcją dalekosiężną, 

która być może zostanie wpisana do przyszłej (nie najbliższej) strategii rozwoju Uczelni. 
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2) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie określania koncepcji 

kształcenia na danym kierunku studiów, w tym jego profilu, celów, efektów oraz 

perspektyw rozwoju. 

Nauczyciele akademiccy oraz studenci, będąc członkami Rady Wydziału oraz 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, mają możliwość udziału w procesie tworzenia 

i modyfikacji programów kształcenia, zaś jako członkowie Senatu, biorą udział w uchwalaniu 

kierunkowych efektów kształcenia. Do kompetencji nauczycieli akademickich należy m.in. 

określenie modułowych efekty kształcenia. Na Wydziale funkcjonują również Zespoły 

Doradcze, do zadań których należy m.in. ewaluacja i doskonalenie programów kształcenia. W 

składzie Zespołów Dydaktycznych oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jednak 

nie uwzględniono przedstawicieli studentów oraz przedsiębiorców. 

Raport samooceny jak również bezpośrednie rozmowy z interesariuszami wewnętrznymi, 

wskazują, że współdziałają oni w procesie określania szeroko rozumianej koncepcji 

kształcenia. Pracodawcy swój wpływ na kształtowanie oferty edukacyjnej Wydziału 

i budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia wyrażają najpełniej poprzez wydziałową 

Radę Pracodawców. Współpraca w ramach Rady ułatwia bezpośredni kontakt 

z przedstawicielami zrzeszonych instytucji, umożliwia studentom praktyczną implementację 

zdobywanej przez nich wiedzy oraz poznanie specyfiki i złożoności procesu funkcjonowania 

różnych podmiotów rynku. Studenci mają również możliwość opracowania swoich prac 

dyplomowych na podstawie rzeczywistych problemów współpracujących przedsiębiorstw 

i instytucji. Rada Pracodawców stwarza studentom możliwość odbywania praktyk oraz 

uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach. Planowane jest także włączenie przedstawicieli 

podmiotów zrzeszonych w Radzie Pracodawców w proces kształcenia, jako 

współprowadzących zajęcia praktyczne lub specjalnościowe. 

Podczas wizytacji Zespół Oceniający nie miał możliwości spotkania się 

z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych. W rozmowie z zespołem przygotowującym 

Raport Samooceny, Zespół Oceniający został obszernie poinformowany o skutecznym 

angażowaniu się interesariuszy zewnętrznych w życie Uczelni. W dyskusji stwierdzano, że 

wskazywanie potrzeb umożliwiających określanie kierunkowych efektów kształcenia, jest 

bardzo dobrym prognostykiem na dalszą intensywną współpracę. Przedstawiciele Rady 

Pracodawców uczestniczą w rozwijaniu programu kształcenia szczególnie w zakresie 

oferowanych specjalności. Jak poinformowano Zespól Oceniający, przewiduje się również 

możliwość udziału pracodawców w egzaminach dyplomowych. Władze Wydziału zakładają 

także współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie 

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń wyróżniających się projektów 

studenckich. Zakładają intensyfikację współpracy z regionem w zakresie propagowania 

i popularyzacji wiedzy w społeczeństwie. 

Aktywny udział przedstawicieli firm, Zespół Oceniający miał szanse poznać podczas 

zapoznawania się z dokumentacją dostarczoną na jego prośbę podczas akredytacji. Dziekan 

przedstawił 14 uwierzytelnionych kserokopii porozumień o współpracy pomiędzy firmami 

a WSEiZ (w przedziale lat 2010-2014) oraz 15 certyfikatów dotyczących członkowstwa danej 

firmy w Radzie Programowej Wydziału Zarządzania WSEiZ. Zespół Oceniający zwrócił 

uwagę na sporą liczbę notatek sporządzanych po spotkaniach przedstawicieli firm z władzami 

Uczelni WSEiZ. Trafność zawartych w nich uwag, spostrzeżeń i propozycji jest ze wszech 

miar godna uwagi. Można by przytoczyć choćby notatkę mgr Barbary Górskiej, spec. ds. 

handlowych firmy LOT Aircraft Maintenanace Service Sp. Z o.o., z dnia 02.07.2013 r., która 

przekazuje szereg uwag i propozycji dotyczących kształcenia na kierunku ZiIP, dla I i II 

stopnia studiów na Wydziale Zarządzania w WSEiZ w Warszawie. Spora liczba 
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korespondencji dotyczy modyfikacji planów modułu specjalnościowego „zarządzanie 

transportem i logistyką”. 

Kolejną inicjatywą mającą zwiększyć możliwość wpływu pracodawców na kształtowanie 

programu kształcenia jest badanie ankietowe, które ma zostać przeprowadzone w semestrze 

letnim 2013/14. Głównym celem badania, stołecznego rynku pracy jest otrzymanie od 

pracodawców informacji o możliwych formach współpracy Wydziału z pracodawcami, oraz 

pozyskanie opinii pracodawców o umiejętnościach oraz kompetencjach absolwentów 

poszczególnych kierunków studiów. Należy żałować, że w raporcie samooceny nie 

wspomniano o tej formie działania. 

Studenci aktywnie uczestniczą w procesie określania koncepcji kształcenia przede 

wszystkim poprzez udział ich reprezentantów w jednostkach i podmiotach kreujących 

programy kształcenia. Przedstawiciele samorządu studenckiego poprzez aktywne 

uczestnictwo w gremiach zajmujących się tworzeniem i zatwierdzaniem programów studiów 

i efektów kształcenia mogą zgłaszać swoje uwagi, rozwiązania i pomysły. Odpowiednio 

wcześnie są też informowani o posiedzeniach tych organów oraz dostają do wglądu 

dokumentację będącą przedmiotem obrad. Studenci zgodnie stwierdzili, że widoczne są 

efekty ich pracy. Aktywność studentów w tym zakresie obejmuje także wyrażanie, w każdym 

roku akademickim, opinii do programów kształcenia, ewaluację form i metod prowadzenia 

zajęć przez nauczycieli, która dokonuje się w każdym semestrze w postaci procesu 

ankietyzacji. Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA wyrazili opinię, że w ramach zajęć 

z poszczególnymi nauczycielami akademickimi mogą zgłaszać zmiany do treści 

przedmiotów, które np. chcieliby poszerzyć lub uzupełnić. Studenci wpływają także na 

koncepcję kształcenia poprzez wybór oferowanych w programie kształcenia przedmiotów do 

wyboru, a także specjalności. Przedmioty i specjalności niecieszące się zainteresowaniem 

studentów są zastępowane przez nowe propozycje, których atrakcyjność i efektywność 

ostatecznie weryfikowana jest ponownie przez studentów. 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego2 w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Realizacja celów założonych w misji i strategii jednostki odbija się korzystnie na koncepcji 

kształcenia. Pozytywnie należy ocenić przedstawiony program pogłębienia wiedzy 

i umiejętności studentów z zakresu „miękkich” funkcji zarządzania oraz problematyki 

zarządzania produkcją i usługami technicznymi. Koncepcja kształcenia jest zgodna z misją 

i strategią kształcenia nakreśloną przez Wydział. 

2) Pozytywnie należy ocenić współpracę Uczelni i władz Wydziału z interesariuszami 

zewnętrznymi. Wydziałowa Rada Pracodawców pozytywnie oddziaływuje na proces 

ustalania koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku. Poziom i profil studiów ze 

szczególnym określeniem celów i efektów kształcenia jak również perspektyw rozwoju, 

można przypisać interesariuszom wewnętrznym, wysoko oceniając prowadzoną 

ankietyzację oraz monitoring jakości kształcenia. Studenci aktywnie uczestniczą 

w procesie określania koncepcji kształcenia. 

                                                           
2 według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie; 
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2. Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów i efektów 

kształcenia dla ocenianego kierunku oraz system potwierdzający ich osiąganie 

1) Zakładane przez jednostkę efekty kształcenia odnoszące się do danego programu 

studiów, stopnia i profilu, kształcenia są zgodne z wymogami KRK oraz koncepcją 

rozwoju kierunku; zakładane efekty kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym 

uwzględniają oczekiwania rynku pracy lub wymagania organizacji zawodowych, 

umożliwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu, a na kierunkach 

o profilu ogólnoakademickim wymagania formułowane dla danego obszaru nauki, 

z której kierunek się wywodzi; opis efektów jest publikowany. 

Senat Uchwałą Nr 1/6/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. określił efekty kształcenia na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” 

zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zostały określone efekty kierunkowe oraz 

moduły przedmiotów je realizujące, a także przyporządkowała efekty kierunkowe do efektów 

obszarowych określonych w rozporządzeniu 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); 

Rada Wydziału Uchwałami Nr 1,2/9/2013 z dnia 4 września 2013 r. podjęła Uchwałę 

w sprawie przyjęcia programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku 

„zarządzanie i inżynieria produkcji”. 

Efekty kształcenia akredytowanego kierunku przyporządkowano do dwóch obszarów 

nauk: społecznych (~30%), dziedziny nauk ekonomicznych i dyscyplin naukowych: 

ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz nauk technicznych (~70%) i dyscyplin: budowa 

i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, mechanika, a ukończenie kierunku wiąże się 

z nadaniem absolwentowi tytułu zawodowego inżyniera. 

Przyjęte kierunkowe efekty kształcenia wypełniają wszystkie efekty kształcenia obszaru 

nauk technicznych profilu ogólnoakademickiego odpowiednio I i II stopnia. Nie odwołują się 

jednak bezpośrednio do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji 

inżynierskich zawartych w załączniku nr 9 rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego. Dla profilu ogólnoakademickiego efekty kształcenia obszaru nauk technicznych 

oraz efekty kompetencji inżynierskich są ze sobą zbieżne poza brakiem w efektach obszaru 

nauk technicznych efektu InzA_W05 (zna typowe technologie inżynierskie w zakresie 

studiowanego kierunku studiów). Należy więc wskazać spełnienie efektu InzA_W05 przez 

przyjęte efekty kierunkowe lub je uzupełnić w celu jego spełnienia. 

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wybranego 

zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: 

 zarządzania funkcjami technicznymi; 

 projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, 

obiektów i systemów zarządzania;  

 oceny osiąganych wyników;  

 kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; 

 zarządzania i marketingu strategicznego;  

 logistyki; 

 zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; 

 rozwiązywania zadań technologicznych; 

 zarządzania finansami, 

 transferu technologii oraz innowacyjności. 
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Absolwent jest przygotowany do: 

 twórczej działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania;  

 podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia 

działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstwach;  

 podejmowania działalności gospodarczej; 

 kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji 

oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, 

państwowej lub bankowości;  

 twórczego uczestniczenia w realizacji prac badawczych i rozwojowych, w 

szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i 

organizacyjnych; 

 doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji. 

Absolwent osiąga umiejętności współpracowania z ludźmi oraz jest przygotowany do 

kierowania zespołami ludzkimi. Nabywa umiejętności zarządzania placówkami 

projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach 

zajmujących się produkcją w wybranym zakresie; jednostkach projektowych i doradczych; 

jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza 

techniczna, ekonomiczna i informatyczna. Nabywa i rozszerza umiejętności organizacyjne. 

Potrafi pracować twórczo w: instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-

rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy 

z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania. 

Absolwent akredytowanego kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego 

stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych. 

Uchwałą nr 3/12/2013 Senatu WSEiZ w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 roku 

ustanowiono skierowane do rad wydziałów wytyczne dotyczące projektowania planów 

studiów oraz programów kształcenia. Ogólne zasady oceny wraz ze zmianami 

w Wewnętrznym Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz weryfikacji 

efektów kształcenia określono w piśmie Rektora z dnia 17 grudnia 2013 roku. 

Opracowując efekty i program kształcenia wzięto pod uwagę wzorce zagraniczne 

i międzynarodowe oraz doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, posłużono się 

opiniami przedstawicieli pracodawców i sytuacją na rynku pracy i usług edukacyjnych. 

Przedmiotom przypisane zostały zakładane efekty kształcenia, zgodne z Kierunkowymi 

Efektami Kształcenia, wynikającymi z efektów obszarowych, zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

Opis efektów kształcenia jest publicznie dostępny na stronie internetowej Uczelni. Obecni 

na spotkaniu studenci przyznali, iż wiedzą gdzie mogą szukać informacji w tym zakresie. 

W ramach przedmiotów nauczyciele akademiccy na pierwszych zajęciach informują 

studentów o tym, czym są efekty kształcenia oraz, gdzie mogą znaleźć ich pełny opis. 

2) Efekty kształcenia danego programu zostały sformułowane w sposób zrozumiały i są 

sprawdzalne. 

Efekty kształcenia kierunkowe oraz dla poszczególnych przedmiotów są sformułowane 

w sposób zrozumiały. Sformułowanie efektów umożliwia łatwą ich weryfikacje podczas 

procesu dydaktycznego. Studenci wiedzą jakie umiejętności i kompetencje muszą uzyskać po 

danym przedmiocie. 
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3) Jednostka stosuje przejrzysty system oceny efektów kształcenia, umożliwiający 

weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania efektów kształcenia na każdym 

etapie kształcenia; system ten jest powszechnie dostępny. 

Sposoby weryfikacji i zasady dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez 

studentów zostały określone przez Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 28 września 2012 r. 

Określono w nim, że efekty kształcenia osiągane indywidualnie przez studentów w toku 

studiów poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji ich osiągnięcia 

dostosowane są do rodzaju efektów kształcenia. Zobowiązano nauczycieli akademickich do 

poinformowania studenta, jakiego rodzaju wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

nabędzie w ramach przedmiotu oraz w jaki sposób będą one weryfikowane, zgodnie 

z informacjami zawartymi w karcie przedmiotu.  

Zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ogólne zasady oceniania studentów określa Dziekan, 

który przedstawia je podczas zebrania pracowników Wydziału na początku roku 

akademickiego. Zasady oceny efektów kształcenia określono w: Regulaminie Studiów, rozdz. 

6 w § 15 - 20, piśmie Nr 1/04/2012 uchwalonym przez Senat, podpisanym przez Rektora, 

z dnia 14.04.2012r. 

Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są regularnej 

weryfikacji, a sposoby weryfikacji dostosowane są do rodzaju efektów. W Kartach 

Przedmiotów kształcenia wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami 

weryfikacji efektów kształcenia. Forma zaliczenia przedmiotu to zaliczenie i/lub egzamin, 

informacja ta jest podana dla każdego przedmiotu także w planie studiów. Natomiast sposób 

weryfikacji efektów kształcenia dotyczy narzędzi stosowanych do przeprowadzenia 

weryfikacji efektów kształcenia. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego 

typu efektów kształcenia jest ściśle związane z możliwością weryfikacji danego efektu. 

Analizę założonych i zrealizowanych efektów kształcenia można prześledzić w intranetowej 

sieci komputerowej Uczelni. 

Ocena z formy zajęć uwzględnia oceny poszczególnych efektów, zaś ocena z modułu - 

średnią ważoną ocen z poszczególnych form zajęć w module. Ocenę z modułu wystawia 

opiekun modułu wyznaczony przez Dziekana. Szczegółowe zasady oceny prac 

zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych ustala prowadzący poszczególne formy 

zajęć w konsultacji z opiekunem modułu. 

Dopuszczono następujące narzędzia weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia: 

 sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, 

 sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zadań problemowych,  

 sprawdzian testowy otwarty, 

 sprawdzian testowy zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), 

 indywidualne i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, 

 indywidualne i zespołowe zadania praktyczne, 

 sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, 

 aktywny udział w zajęciach, dyskusji. 

Narzędzia weryfikacji wiedzy są tak skonstruowane, że przykładowo otrzymana przez 

studenta ocena dostateczna oznacza, iż osiągnął on wszystkie zamierzone efekty kształcenia 

dla przedmiotu, w danym semestrze, na poziomie co najmniej minimalnym. 

Zobowiązano wszystkich nauczycieli akademicki do dokumentowania osiągniętych przez 

studenta, w ramach przedmiotu, efektów kształcenia. 

Nauczyciel akademicki ma obowiązek przechowywania pisemnych prac studenckich przez 

rok po zakończeniu roku akademickiego, w którym zostały przygotowane. Po tym okresie 
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nauczyciel akademicki dostarcza do Dziekanatu po dwa egzemplarze pracy ocenionej bardzo 

dobrze, dobrze, dostatecznie i niedostatecznie. Prace te przechowywane są w Dziekanacie 

przez trzy lata. 

W przypadku ustnej weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia przez studentów, 

nauczyciel akademicki składa w Dziekanacie, najpóźniej miesiąc od zakończenia sesji 

egzaminacyjnej, zestaw pytań, które były podstawą weryfikacji osiągnięcia efektów 

kształcenia. Przechowywana dokumentacja weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów 

kształcenia, ma służyć właściwym jednostkom do kompleksowej analizy osiągnięć studentów. 

Dodatkowo, Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich zaliczanych 

do minimum kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada Radzie Wydziału na 

koniec roku akademickiego, raport dotyczący oceny efektów kształcenia osiąganych przez 

studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Analizy sposobu weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia dokonują także Wydziałowe 

Komisje ds. Jakości Kształcenia poprzez coroczną analizę wystawianych ocen, wielkości 

i przyczyn odsiewu oraz analizę wyników egzaminów dyplomowych. W procesie analizy 

uczestniczą przedstawiciele studentów, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni (np. za 

pośrednictwem Samorządu Studentów WSEiZ) wyrażają opinie o osiąganiu zakładanych 

efektów kształcenia. Wyniki analizy przedstawiane są Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości 

Kształcenia. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia po zakończeniu roku 

akademickiego przedstawia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Rektorowi 

i Prezydentowi Uczelni, wyniki weryfikacji w zbiorczym raporcie. 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia na podstawie raportu Pełnomocnika 

ds. Jakości Kształcenia formułuje ewentualne zalecenia i sugestie dla Dziekana oraz Rady 

Wydziału. 

Raporty Dziekana i Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, a także opinie 

i sugestie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz studentów służą doskonaleniu 

programów kształcenia poszczególnych kierunków i stopni studiów. ZO pozytywnie ocenia 

efekty kształcenia, które sformułowane są w sposób zrozumiały i sprawdzalny. 

Zasady dot. oceniania studentów są określane formalnie w Zarządzeniu Rektora 

Nr 28/2013 z dnia 28 października 2013 r. oraz w Regulaminie Studiów Uczelni. Warunkiem 

jego zaliczenia jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w regulaminie. tj. m. in.: 

zaliczenie zajęć, zdanie egzaminów. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 

diagnozowanie i monitorowanie postępów studenta, sprawiedliwe ocenianie każdego 

studenta, wspieranie rozwoju studenta przez ewaluację jego osiągnięć, informowanie studenta 

o poziomie jego osiągnięć dydaktycznych i postępach w tym zakresie, pomoc studentowi 

w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, motywowanie studenta do dalszej pracy, 

wykorzystanie przez nauczyciela wyników osiągnięć studentów do planowania pracy 

dydaktycznej, dostarczanie studentom informacji o postępach i trudnościach w nauce. 

Zasady przygotowywania prac dyplomowych oraz przebieg procesu dyplomowania zostały 

szczegółowo uregulowane Zarządzeniem Rektora WSEiZ nr 23/2013 z późn. zm. z dnia 

28.10.2012. Załącznikami do ww. Zarządzenia są między innymi „Oświadczenie studenta 

o samodzielności przygotowania pracy dyplomowej” oraz formularze „Ocena promotora 

pracy dyplomowej” i „Ocena recenzenta pracy dyplomowej”. W Uczelni stosuje się także 

procedury antyplagiatowe (Zarządzenie nr 5/2012 Rektora WSEiZ, z dnia 17.04.2012). 

Zgodnie z procedurą zatwierdzania tematu pracy dyplomowej oraz jej standardów, przyjętych 

przez Radę Wydziału Zarządzania na bazie zasad przyjętych na całej Uczelni, tematy prac 

dyplomowych ustala z seminarzystami promotor, nie później niż na dwa semestry przed 

zakończeniem studiów. Temat pracy jest następnie akceptowany pod kątem zgodności 

z kierunkiem „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” przez kierownika zakładu, w którym 

zatrudniony jest promotor pracy dyplomowej oraz prodziekana odpowiedzialnego za 
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kierunek. Tematy prac są ostatecznie zatwierdzane przez Radę Wydziału. Egzamin 

dyplomowy przewiduje odpowiedź studenta na trzy pytania członków komisji 

egzaminacyjnej. Jedno z pytań dotyczy tematyki pracy, dwa kolejne są losowane z listy pytań 

związanych z kierunkiem „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” oraz specjalnością jaką wybrał 

student. 

Poddane oglądowi teczki, karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokoły zaliczenia 

przedmiotu pozwoliły na stwierdzenie, iż zasadniczo są one prowadzone poprawnie. Należy 

jedynie wskazać, iż na oznaczenie tych dokumentów stosowane powinny być nazwy zgodne z 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu 

studiów np. - „protokół zaliczenia przedmiotu”. 

W wybranych losowo teczkach absolwentów znajdują się wymagane dokumenty związane 

z przebiegiem studiów oraz procesem dyplomowania. Analiza dyplomów i suplementów oraz 

protokołów egzaminu dyplomowego wykazała, że sporządzane są one poprawnie. 

Hospitacje zajęć dokonywane są zgodnie z Regulaminem hospitacji zajęć dydaktycznych 

wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Nr 14/2012 z dnia 28 września 2012 r. Raport 

z hospitacji sporządzony zostaje na zdefiniowanym w zarządzeniu Rektora formularzu 

hospitacyjnym, najpóźniej w terminie 7 dni od przeprowadzonej hospitacji. Celem 

przeprowadzenia hospitacji jest zdiagnozowanie metod prowadzonych zajęć i wykorzystanie 

narzędzi dydaktycznych oraz podjęcie działań doradczych mających na celu wyeliminowanie 

ewentualnych niedoskonałości, prowadzące do doskonalenia procesu dydaktycznego i stałego 

podnoszenia jakości. 

Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich określa zarządzenie Rektora 

Nr 37/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

Okresowa ocena nauczycieli akademickich odbywa się co dwa lata lub na wniosek 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Okresowa ocena nauczycieli 

akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora zatrudnionego w Uczelni na podstawie 

mianowania dokonywana jest co cztery lata. Oceny przeprowadzają Dziekani. Dziekan może 

powołać Wydziałową Komisję Oceniającą oraz może zasięgnąć opinii przewodniczącego 

Zespołu Dydaktycznego. Rektor dokonuje oceny nauczycieli akademickich pełniących 

funkcję Dziekanów oraz kierowników i nauczycieli akademickich międzywydziałowych 

jednostek organizacyjnych. Rektor rozpatruje odwołania od ocen dokonywanych przez 

Dziekanów oraz rozpatruje ponownie, na wniosek nauczycieli akademickich. 

Podczas oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” 

poddano 10 akt osobowych absolwentów z których wynika, iż: protokoły egzaminacyjne - 

prowadzone są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 

1188); karty okresowych osiągnięć studenta – prowadzone są zgodnie z powyżej 

przytoczonym rozporządzeniem; dyplomy i suplementy -sporządzane są zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167). Ponadto w 

suplementach znajdują się szczegóły dotyczące programu takie jak: składowe programy 

studiów oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny oraz punkty ECTS. 

Organizacja i przebieg egzaminów oraz zaliczeń w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania 

prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie oraz zarządzeniem Rektora Uczelni nr 12/2012 z dnia 20 września 2012 r., 

zmienionym zarządzeniem nr 27/2013 z dnia 28 października 2013 r. 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora forma zaliczenia przedmiotu jest określona 

w obowiązującej karcie przedmiotu. Jeśli w skład przedmiotu wchodzi wiele rygorów 
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(egzamin lub zaliczenie wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, laboratoryjnych) 

forma ta ustalana jest dla każdego rygoru odrębnie. Prowadzący przedmiot nauczyciel 

informuje studentów o formie zaliczenia przedmiotu na początku zajęć dydaktycznych. 

Do indeksu muszą być wpisane przez studenta wszystkie rygory z przedmiotów 

prowadzonych w danym semestrze. 

Studenci uczestniczący w fakultatywnych zajęciach, realizowanych poza programem 

kształcenia kierunku studiowanego przez studenta, przewidzianych dla innych kierunków, 

specjalności i stopni studiów, mogą przystępować do zaliczeń i egzaminów z tych 

przedmiotów. Uzyskana ocena pozytywna wpisana jest do indeksu, karty okresowych 

osiągnięć studenta, protokołu egzaminacyjnego lub zaliczeniowego oraz suplementu do 

dyplomu. Studenci uczestniczący w zajęciach fakultatywnych, wykraczających poza program 

kształcenia studiowanego kierunku, mogą otrzymywać zaliczenie z tych przedmiotów bez 

oceny („zal.”). Bez oceny („zal.”) zaliczane są również praktyki zawodowe oraz wychowanie 

fizyczne. 

Nadzór nad terminami egzaminów i sprawnym ich przebiegiem sprawuje Rektor. Rozkład 

zaliczeń i egzaminów w sesji egzaminacyjnej podawany jest do publicznej wiadomości 

z wyprzedzeniem dwóch tygodni przed sesją. Karty okresowych osiągnięć studenta na dany 

semestr wydaje Dziekanat. 

Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do zaliczania ćwiczeń i wykładów oraz 

do dwukrotnego zdawania egzaminu z danego przedmiotu. Nieprzystąpienie do egzaminu lub 

zaliczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wykorzystaniem tego terminu. 

Student, który był nieobecny na więcej niż 20% ćwiczeń (audytoryjnych, laboratoryjnych, 

projektowych) z danego przedmiotu, nie będzie dopuszczony do ich zaliczenia, chyba że 

przedstawi usprawiedliwienie i uzyska zgodę prowadzącego na samodzielne uzupełnienie 

materiału. 

Egzamin z przedmiotu objętego również zaliczeniem ćwiczeń (audytoryjnych, 

projektowych, laboratoryjnych - dwa, trzy lub cztery rygory) przeprowadzany jest niezależnie 

od zaliczenia tych ćwiczeń. Zaliczenia ćwiczeń i wykładów odbywają się na zajęciach 

z danego przedmiotu. Egzaminy w sesji zerowej, egzaminy sesyjne, poprawkowe i zaliczenia 

poprawkowe odbywają się w terminach wyznaczonych przez Dziekana. 

Oceny z zaliczeń i egzaminów są wpisywane przez egzaminatorów do indeksów, kart 

i protokołów okresowych osiągnięć studenta. Protokoły okresowych osiągnięć studenta 

z danego przedmiotu, zawierające wyniki zaliczeń i egzaminów oraz zaliczeń poprawkowych 

i egzaminów poprawkowych, są składane w Dziekanacie przez egzaminatora po zakończeniu 

sesji egzaminacyjnej, w terminie wyznaczonym na protokole. Karty okresowych osiągnięć 

studenta zostają włączone do akt osobowych studenta. 

W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia poprawkowego, 

w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta lub z własnej inicjatywy, Rektor może 

zarządzić egzamin lub zaliczenie komisyjne. Termin egzaminów i zaliczeń komisyjnych 

ustala indywidualnie Rektor. Z egzaminów komisyjnych sporządza się protokoły komisyjne. 

Student jest obowiązany złożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta w terminie 

ustalonym w odrębnym zarządzeniu Rektora. Dziekanat weryfikuje indeksy oraz karty 

okresowych osiągnięć studenta z protokołami i przygotowuje je do wpisania zaliczenia 

semestru przez Dziekana. Wpisu na kolejny semestr studiów w indeksie studenta dokonuje 

Dziekan. 

Student, który nie uzyskał pozytywnych ocen z części rygorów poprzedniego semestru ma 

prawo złożyć do Dziekana wniosek o warunkową rejestrację na wyższy semestr. Student, 

który uzyskał rejestrację warunkową jest zobowiązany do powtórnej realizacji objętej nią 

rygorów w semestrze, w którym odbywają się zajęcia z tego przedmiotu. Za zgodą 

prowadzącego, student może ubiegać się o zgodę na realizację rygoru w trybie 
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indywidualnych konsultacji w innym semestrze. W ramach powtórnej realizacji rygoru 

student zobowiązany jest wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami 

społecznymi, zgodnymi z aktualnymi wymaganiami programu kształcenia. Obowiązek 

powtórnej realizacji rygoru może zostać w uzasadnionych przypadkach przesunięty przez 

Dziekana na inny semestr. 

Prowadzony na akredytowanym kierunku (podobnie jak na innych na WSEiZ) system 

kształcenia dopuszcza, aby łączna liczba przedmiotów objętych warunkową rejestracją nie 

przekraczała pięciu. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na 

zwiększoną liczbę przedmiotów objętych warunkową rejestracją. ZO nie znalazł zapisu jaka 

jest granica dopuszczalnych punktów kredytowych, którą Dziekan dopuszcza w semestrze. 

Zespół Oceniający z przyjemnością stwierdza, że kwestie dotyczące organizacji 

i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń w WSEiZ określone zostały w Regulaminie Studiów 

WSEiZ oraz zarządzeniu Rektora Uczelni nr 27/2013 z dnia 28.10.2013 r., co wydatnie 

podnosi powagę efektywnego systemu kształcenia. ZO stwierdza również, że proces 

dyplomowania w WSEiZ przebiega na podstawie Regulaminu Studiów WSEiZ oraz 

zarządzenia nr 23/2013 Rektora z dnia 28.10.2013 r. poprzez wprowadzenia zmian do 

Regulaminu dyplomowania. Zasady realizacji praktyk zawodowych wyeksponowane są w 

Regulaminie studenckich praktyk zawodowych, wprowadzonym w dniu 28 września 2012 

roku, zarządzeniem Rektora WSEiZ nr 27/2012. 

W zakładanych efektach kształcenia znajdują się efekty związane 

z umiędzynarodowieniem z zakresu posługiwania się językiem obcym, wiedzy o globalnej 

gospodarce i wymianie międzynarodowej zdefiniowane jako: 

 Ma podstawową wiedzę o strukturach ekonomicznych i ich relacjach w społeczeństwie, 

w tym szczególnie o funkcjonowaniu rynku i przedsiębiorstw; 

 Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury, zasobów 

internetowych i specjalistycznych baz danych, w języku polskim i angielskim, a także 

wyciągać z nich wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, ukształtowane na ich 

podstawie; 

 Potrafi przygotować i udokumentować opracowanie problemów z zakresu zarządzania 

i inżynierii produkcji w języku polskim i angielskim; 

 Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień, dotyczących szczegółowych zagadnień 

z zakresu przedmiotów kierunkowych, z wykorzystaniem technik multimedialnych, 

w języku polskim i angielskim; 

 Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem 

specjalistycznym z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji; 

Potwierdza się zrealizowanie w/w efektów uczenia się na różnych etapach studiów 

w oparciu o obowiązuje zarządzenie Rektora nr 26/2012 w sprawie sposobów weryfikacji 

i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów, w którym 

precyzuje się narzędzia weryfikacji osiągnięcia danego efektu kształcenia. Są to między 

innymi: 

 sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, 

 sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zadań problemowych, 

 sprawdzian testowy otwarty, 

 sprawdzian testowy zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), 

 indywidualne i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, 

 indywidualne i zespołowe zadania praktyczne, 

 sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, 

 aktywny udział w zajęciach, dyskusji. 
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Narzędzia weryfikacji muszą być tak skonstruowane, aby otrzymanie przez studenta oceny 

dostatecznej oznaczało, że osiągnął wszystkie zamierzone efekty kształcenia dla przedmiotu, 

w danym semestrze, na poziomie co najmniej minimalnym. 

Podstawowe zasady oceniania studentów zawarte są w regulaminie studiów, który jest 

powszechnie dostępny, a także programie kształcenia dla kierunku inżynieria i zarządzanie 

produkcji. Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są 

regularnej weryfikacji, a stosowane metody są w ocenie studentów odpowiednio dostosowane 

są do rodzaju efektów. W programie studiów wyszczególniono narzędzia stosowane do 

przeprowadzenia weryfikacji efektów kształcenia. Studenci na pierwszych zajęciach 

informowani są przez nauczycieli akademickich o sposobie realizacji i wymaganiach 

dotyczących poszczególnych przedmiotów. Ustalone na początku zasady zaliczenia i formy 

egzaminów są konsekwentnie realizowane. Studenci dobrze oceniają standaryzację 

i przejrzystość funkcjonującego w Uczelni systemu oceniania. Formułowane oceny nie budzą 

wśród studentów zastrzeżeń i wątpliwości. Studenci mają dostęp do każdej pracy 

zaliczeniowej czy egzaminu, w celu zweryfikowania otrzymanej oceny i uzyskania informacji 

zwrotnej nt. popełnianych błędów. 

Z uwagi na fakt, iż w spotkaniu brali udział przedstawiciele studiów niestacjonarnych, 

którzy w większości pracują, ich zdaniem osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest 

sprawdzalne głównie poprzez prace projektowe, praktyki oraz ich własną pracę zawodową. 

4) Jednostka monitoruje kariery absolwentów na rynku pracy, a uzyskane wyniki 

wykorzystuje w celu doskonalenia jakości procesu kształcenia. 

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie, określa zarządzenie nr 10/2012 Rektora z dnia 14 września 2012 r. 

Istotnym przesłaniem zawartym w zarządzeniu jest pozyskanie informacji o losach 

zawodowych absolwentów Uczelni, w szczególności o ich stopniu przygotowania do pracy 

zawodowej, ścieżkach dalszego rozwoju, rodzaju wykonywanej pracy, a także o ich ocenie 

programu kształcenia. 

Monitorowanie losów absolwentów prowadzone jest nie rzadziej niż po trzech, ale nie 

więcej niż po pięciu latach od dnia ukończenia studiów. Podczas wizytacji Dziekan 

stwierdził, że badanie, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych Uczelni może być 

prowadzone częściej, tzn. w krótszych interwałach czasowych. 

W informacji jaką uzyskano podczas akredytacji stwierdzono, że badanie absolwentów ma 

na celu uzyskanie wiedzy na temat: 

 losów absolwentów na rynku pracy, 

 rodzaju wykonywanej pracy, 

 zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem studiów, 

 sposobów poszukiwania pracy i okoliczności ich znalezienia, 

 czynników decydujących o wyborze pracodawcy, 

 zajmowanego stanowiska, 

 ścieżek ich dalszego rozwoju, 

 stopnia efektywności programów kształcenia, 

 stopnia przygotowania do pracy zawodowej, 

 spełnienia oczekiwań względem Uczelni (dydaktycznych, organizacyjnych), 

 czynników decydujących o wyborze kierunku, 

 elementów decydujących o wyborze Uczelni, 

 efektywności działań podejmowanych przez Biuro Karier, 

 analizy demograficznej (wiek, płeć, miejsce zamieszkania). 
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Badaniu monitorowania losów absolwentów WSEiZ podlegają wszyscy absolwenci 

prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów, pierwszego i drugiego stopnia, 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Narzędziem badawczym jest ankieta do samodzielnego wypełnienia przez respondentów, 

składająca się z pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego. Badanie prowadzone jest 

metodą CAWI (za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego). 

Uzupełnienie badania może stanowić forma papierowa, która jest przesyłana na wskazany 

przez absolwenta adres zamieszkania oraz forma elektroniczna, przesyłana programem poczty 

elektronicznej na wskazany przez studenta adres. 

Do czerwca każdego roku, na podstawie wygenerowanych i opracowanych danych, 

sporządzany jest raport z badania. Raport przekazywany jest Rektorowi Uczelni, Dziekanom 

Wydziałów i innym podmiotom odpowiedzialnym za zapewnianie i doskonalenie jakości 

kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w celu dokonania analizy 

stopnia dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy i jego doskonalenia. 

Za realizację i opracowanie wyników badań monitorowania karier zawodowych 

absolwentów odpowiada Dział Jakości Nauczania i Badań. 

Wart podkreślenia jest fakt, iż studenci Wydziału aktywnie uczestniczyli w pracach nad 

kwestionariuszem ankiety dla absolwentów. Uzyskane wyniki z pierwszych badań 

dyskutowane były podczas posiedzeń Uczelnianej Komisji ds. Jaskości Kształcenia oraz Rady 

Wydziału. 

Przeanalizowane przez ZO prace dyplomowe mieszczą się w zakresie efektów kształcenia 

kierunku. Promotorzy i recenzenci najczęściej starannie i szczegółowo sporządzają 

formularze oceny wskazując na niedociągnięcia prac i oceniają je prawidłowo. Natrafiono na 

przypadki lakonicznych opisów ocen oraz ich zawyżania. Należy zwrócić uwagę aby 

w każdym przypadku opis oceny prac dyplomowych były pełniejsze ze wskazaniem uchybień 

oraz ocenione adekwatnie do ich wartości. 

Załącznik nr 4 Ocena losowo wybranych prac etapowych oraz dyplomowych 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego4 w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Profilu kształcenia kierunku określono jednoznacznie dobrze opracowując na tej podstawie 

kierunkowe efektów. Dobrze opracowano również sylabusy (karty modułowe), które 

precyzują uzyskane w ramach tych modułów (przedmiotów) efekty kształcenia. Tylko 

niektóre z opracowanych sylabusów wymagają nieznacznej korekty ze względu na 

przewidywaną interdyscyplinarność przedstawianych zagadnień. Pomimo, że niektóre 

efekty kształcenia opracowane zostały w sposób trochę bardziej rozbudowany, to forma ta 

nie utrudnia sprawdzenie stopnia osiągnięcia danych efektów. 

Przyjęte kierunkowe efekty kształcenia nie odwołują się bezpośrednio do efektów 

kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich zawartych 

w załączniku nr 9 rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

Efekty obszaru nauk technicznych dla profilu ogólnoakademickiego nie uwzględniają 

efektu InzA_W05. Należy więc wskazać spełnienie efektu InzA_W05 przez przyjęte 

efekty kierunkowe lub je uzupełnić w celu jego spełnienia. 
2) Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zostały sformułowane 

w sposób zrozumiały również dla studentów. 

3) Jasno i jednoznacznie proponowana jest metodyka sprawdzania uzyskanych efektów 

kształcenia. Opracowany systemu kształcenia jest spójny, przejrzysty i publicznie dostępny 

umożliwiając weryfikację efektów kształcenia na każdym etapie studiów. 
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4) Monitorowanie karier absolwentów jest prowadzone prawidłowo. Efekty wynikające z tego 

monitoringu są aktualnie wyraźnie widoczne na „poziomie” akredytowanego kierunku 

a wyniki badań są podstawą do modyfikacji programów kształcenia. 

3. Program studiów umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

1) Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie każdego 

z zakładanych celów i efektów kształcenia oraz uzyskanie zakładanej struktury 

kwalifikacji absolwenta, 

Problematyka zagadnień związanych z opracowaniem efektów kształcenia na 

wizytowanym kierunku znajduje swój opis w załączniku nr 12 „Wewnętrzny system 

zapewniania jakości” oraz w załącznikach nr 8.1 i 8.2 „Efekty kształcenia obowiązujące 

studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013”, zgodnie z załącznikami 

nr 12 oraz nr 13 do Uchwały Senatu nr 1/06/2012 z dnia 19.06.2012 r. 

Opisy zawarte w tych opracowaniach dotyczą zarówno odniesienia kierunkowych efektów 

kształcenia do wszystkich wymaganych na studiach inżynierskich obszarowych efektów 

kształcenia oraz odniesienia efektów osiąganych w poszczególnych modułach i przedmiotach 

(przedmiotowe efekty kształcenia) do kierunkowych efektów kształcenia. W sylabusach 

określono przedmiotowe efekty kształcenia, tak więc realizowany program kształcenia 

umożliwia studentom osiągnięcie założonych kierunkowych i dalej obszarowych efektów 

kształcenia. Cały system kształcenia na kierunku jest spójny i możliwy do weryfikacji. 

Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania uchwałą nr 3/12/2011 z dnia 12 grudnia 

2011 r. określił wytyczne dla Rad Wydziałów WSEiZ w zakresie opracowania programów 

kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, która została znowelizowana uchwałą 

nr 4/04/2012 Senatu WSEiZ z dnia 24.04.2012 r. W uchwale określono konieczność 

koordynacji działań podejmowanych w ramach procesu wdrożenia Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz dostosowania obowiązujących planów studiów 

i programów nauczania do wymogów w nich zawartych. Zwrócono szczególną uwagę na 

ujednolicenie zasad tworzenia nowych programów kształcenia na studiach prowadzonych 

przez Uczelnię. 

Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie określił również podstawowe 

elementy, jakie powinien zawierać program kształcenia, wskazując wzór formatu programu 

kształcenia. Integralną częścią programu kształcenia jest między innymi plan studiów. 

Analizowane przez ZO plany studiów mają: określone przedmioty, egzaminy i zaliczenia 

obowiązujące w trakcie studiów oraz zawierają ustalenia dotyczące czasu trwania studiów, 

kolejności realizacji przedmiotów i liczby godzin przypadających na poszczególne 

przedmioty. Przedstawione są formy realizacji przedmiotów: wykłady (zakończone 

egzaminem lub zaliczeniem), ćwiczenia audytoryjne (zakończone zaliczeniem), ćwiczenia 

projektowe (zakończone egzaminem lub zaliczeniem), ćwiczenia laboratoryjne (zakończone 

zaliczeniem). 

W uchwale Senat ustalił minimalną liczbę punktów ECTS i semestrów studiów oraz 

godzin zajęć określonych w planie studiów dla poszczególnych stopni i form studiów, 

definiując w ten sposób studia stacjonarne i niestacjonarne. Tak więc: na studiach 

licencjackich liczba semestrów wynosi 6, dla studiów inżynierskich pierwszego stopnia liczba 

semestrów wynosi 7, dla studiów drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu 

zawodowego magistra inżyniera w przypadku absolwentów posiadających tytuł inżyniera 

liczba semestrów wynosi 3, dla studiów drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu 

zawodowego magistra inżyniera, w przypadku absolwentów posiadających tytuł licencjata 

liczba semestrów wynosi 4. 
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Dokonano analizy programów kształcenia, również w oparciu o obowiązujące wcześniej 

standardy kształcenia dla kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych na studiach I stopnia wynosi 2407 - 2437 godz. dla studiów stacjonarnych 

oraz 1632 - 1662 godz. na studiach niestacjonarnych, co stanowi ponad 68% liczby godzin na 

studiach stacjonarnych (zalecana wartość nie mniej niż 60%). Na studiach II stopnia liczba 

godzin zajęć dydaktycznych wynosi 565 - 570 godz. na studiach niestacjonarnych (liczba 

godzin zależy od specjalności). Liczba godzin wykładów we wszystkich planach studiów nie 

przekracza 50%. Szczegółowa analiza godzin z podziałem na wykłady, ćwiczenia i inne 

zajęcia, przedstawiona została w załącznikach 4.1 oraz 4.2 pod nazwą „Program kształcenia 

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia I (II) stopnia. 

Plany studiów i programy nauczania zawarte w sylabusach są zgodne przyjętymi efektami 

kształcenia KRK oraz z obowiązującymi wcześniej zapisami standardów (dotyczy to zarówno 

treści programowych jak i liczby godzin zajęć dydaktycznych). Podczas wizytacji oraz na 

bazie otrzymanych dokumentów ZO stwierdza, że dla grupy studentów, absolwentów 

I stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, kontynuujących studia na II stopniu nie 

ma powtórzeń tych samych treści programowych, które obowiązywały na studiach I stopnia. 

Zarządzeniem nr 30/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rektor WSEiZ wprowadził Zasady 

funkcjonowania systemu ECTS w Uczelni. Program kształcenia dla kierunku i stopnia 

studiów określa liczbę punktów ECTS, przypisanych poszczególnym przedmiotom. Punkty 

te odpowiadają nakładom pracy przeciętnego studenta, niezbędnym do opanowania wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez 

Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę. Jak przedstawiono w Raporcie Samooceny, są to np.: 

przygotowanie do zajęć, egzaminów i zaliczeń, zapoznanie się z lekturą przedmiotu, 

przygotowanie sprawozdań, prac projektowych, itp. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom 

kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 - 30 godzin pracy. Minimalna 

liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30, a roku 

akademickiego 60. Przedmiotom przypisano punkty ECTS, odpowiadające nakładom pracy 

studenta, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego 

indywidualną pracę. Przyjęto, że 1 punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których 

uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 godzin pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu 

przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. 

Czas trwania procesu dydaktycznego wynosi 7 semestrów na studiach I stopnia 

przypisując każdemu semestrowi 30 punktów ECTS. Daje to łącznie 210 punktów ECTS przy 

2407 lub 2437 godzinach zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego (w zależności od 

specjalności) na studiach stacjonarnych i 1632 lub 1662 godzinach zajęć z udziałem 

nauczyciela akademickiego (w zależności od specjalności) na studiach niestacjonarnych. 

Czas trwania procesu dydaktycznego wynosi 3 semestry na studiach II stopnia przypisując 

każdemu semestrowi 30 punktów ECTS. Daje to łącznie 90 punktów ECTS przy 565 lub 570 

godzinach zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego (w zależności od specjalności) na 

studiach niestacjonarnych. 

Efekty kształcenia zawarte są w opisie sylwetki absolwenta opracowanej dla 

poszczególnych specjalności akredytowanego kierunku. Z tego względu analizie poddano 

treści programowe przedmiotów specjalności, które ostatecznie decydują o kwalifikacjach 

absolwenta. 

Efekty kształcenia specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem wskazuje, że absolwent jest 

przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwie produkcyjnym jak 

i przedsiębiorstwie świadczącym usługi techniczne. Dysponuje pogłębioną wiedzą 

i umiejętnościami z zakresu „miękkich” funkcji zarządzania. Szczególnie takimi jak: system 

pozyskiwanie i analizowanie informacji rynkowych, finansowanie działalności, zarządzanie 
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zasobami ludzkimi. Zna mechanizmy oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko 

i rozumie metody minimalizacji szkodliwości tych oddziaływań. Absolwent tej specjalności 

nabywa także umiejętności do formułowania pomysłu na prowadzenie przedsiębiorstwa oraz 

umiejętności zbudowania biznesplanu działalności gospodarczej. Zdobywa umiejętności 

prezentacji wykonanego projektu biznesplanu. Nabywa umiejętności pracy zespołowej przy 

budowie biznesplanu. W ramach tej specjalności uzyskuje wiedzę na temat projektowania 

i analizy przebiegów procesów produkcyjnych podstawowych i pomocniczych obsługujących 

czynności zachodzące w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Jest w stanie pozyskać wiedzę 

dotyczącą zagadnień związanych z identyfikacją, projektowaniem i wykorzystaniem zasobów 

informacyjnych organizacji, a szczególnie przedsiębiorstwa. Potrafi dokonać prezentacji 

zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa oraz ustawić logistyczną koncepcję zarządzania 

nimi. Zna metody i narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz 

zasady ich ochrony, jak również określenie skutków wykorzystania odpowiednich środków 

technicznej realizacji w postaci odpowiednich systemów informatycznych. Uzyskuje 

możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej opanowania sposobów planowania i regulacji 

przebiegów procesów produkcyjnych. Zna podstawowe metody przeciwdziałania 

zakłóceniom produkcyjnym, dzięki praktykom odbywanym w przedsiębiorstwach. 

Efekty kształcenia specjalności logistyka przedsiębiorstwa wykazuje szczególne 

przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach, wymagających 

zarządzania procesami logistycznymi i środkami transportu. Absolwent uzyskuje wiedzę 

o zadaniach transportu szynowego w systemie transportowym państwa. Wykazuje możliwości 

ich realizowania w oparciu o infrastrukturę transportu szynowego kolejowego i bliskiego – 

obsługa i sterowanie dźwignic. Uzyskuje i rozwija umiejętności oceny (jakościowej 

i ilościowej) poprawności rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych nowoczesnej 

infrastruktury transportu szynowego. Absolwent zdobywa ogólne umiejętności związane 

z budową oraz działaniem podstawowych mechanizmów i układów pojazdów 

samochodowych. 

Efekty kształcenia specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym (II stopień) 

wskazuje na przygotowanie go do pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym i podmiotach gospodarczych świadczących usługi techniczne. Jest 

przygotowany do pracy w jednostkach projektowych i badawczo-rozwojowych, zajmujących 

się problematyką zarządzania produkcją i usługami technicznymi. Dysponuje wiedzą na temat 

sprzętu lotniczego oraz infrastruktury transportu lotniczego. Zakres przedmiotów 

w specjalizacji umożliwia absolwentowi analizę doboru sprzętu do przewidywanych zadań 

oraz optymalnej jego eksploatacji. 

Ta specjalność umożliwia absolwentom poznanie urządzeń i procesów, służących 

do przemieszczania płynów i materiałów sypkich w resortowych zakładzie produkcyjnym. 

Efekty kształcenia specjalności zarządzanie transportem i logistyka (II stopień) obrazuje 

szczególnie jego przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym 

na stanowiskach, wymagających zarządzania procesami logistycznymi i środkami transportu, 

a także w jednostkach projektowych i badawczo-rozwojowych, które zajmują się 

problematyką transportu i logistyki. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu określania 

i minimalizacji kosztów usług logistycznych. Uzyskuje wiedzę dotyczącą planowania, 

organizowania i kierowania transportem międzynarodowym oraz zdobywa umiejętności 

dotyczące działalności spedycyjnej. Nabywa umiejętności do analizy i usprawniania 

procesów zaopatrzenia wykorzystując procedury stosowane w łańcuchu logistycznym. 

Opanowuje teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji sprzedaży rozwiązań 

organizacyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie oraz miejsca i roli logistyki w tym 

obszarze. Uzyskuje wiedzę na temat sprzętu lotniczego oraz infrastruktury transportu 
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lotniczego. Nabywa umiejętności doboru sprzętu transportowego do przewidywanych zadań 

oraz optymalnej jego eksploatacji. 

W obszarach i zakresach kształcenia zarówno na I jak i na II stopniu kierunku Zarządzanie 

i Inżynieria Produkcji treści programowe przedmiotów pozostają w korelacji z efektami 

kształcenia określonymi przez sylwetkę absolwenta dla wszystkich specjalności. Jedyne 

zastrzeżenie można by mieć do przedmiotu Transport Lotniczy, który bez zmiany zawartości 

treści przedstawiany jest w kilku specjalnościach. Nie zmienia to jednak opinii ZO o dobrym 

rozłożeniu form zajęć i treści programowych, które pozwalają uzyskać zakładane efekty 

kształcenia. Treści programowe, formy i metody dydaktyczne tworzą spójną całość. 

Struktura punktów ECTS sprzyja osiąganiu zakładanych efektów kształcenia związanych 

z internacjonalizacją i realizacja tych efektów została włączona do programów 

poszczególnych przedmiotów. Na I stopieniu 40-45 punktów ECTS a na II stopieniu 20-24 

punktów ECTS w zależności od specjalności powiązanych jest z umiędzynarodowieniem 

studiów. 

Studenci mają dostęp do zajęć w językach obcych także prowadzonych przez 

zagranicznych wykładowców . Obecnie trwają prace nad rozwijaniem takich możliwości. Jest 

to jeden z priorytetów zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Uczelni i Wydziału Zarządzania. 

Proces dydaktyczny (metody nauczania) uwzględnia cele związane z internacjonalizacją 

w zakresie przewidzianym w kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia. 

Zestawienie wskaźników ilościowych charakteryzujących program kształcenia studiów 

I stopnia podane w programie kształcenia 

NAZWA WSKAŹNIKA (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

na określonym kierunku i poziomie kształcenia)  

liczba 

ECTS  

Łączna liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów  

191  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia  

25  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o 

charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (zależnie od 

specjalności)  

95-108  

Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły 

kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku 

studiów  

43  

Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z 

wychowania fizycznego  

0  

Liczba punktów ECTS przypisana modułom kształcenia wybieranym przez studenta  63  

Zestawienie wskaźników ilościowych charakteryzujących program kształcenia studiów 

II stopnia podane w programie kształcenia 

NAZWA WSKAŹNIKA (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia)  

liczba 

ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów  

70  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia  

2  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 48-58  
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praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych  

Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły 

kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów  

0  

Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z 

wychowania fizycznego  

-  

Liczba punktów ECTS przypisana modułom kształcenia wybieranym przez studenta  42  

Plan studiów II stopnia nie przewiduje zajęć z wychowania fizycznego. 

Szczegółowy opis przedmiotów, wraz z przypisaniem do każdego z nich liczby punktów 

ECTS, zakładanych efektów kształcenia oraz określeniem sposobu ich weryfikacji, zawarty 

jest w Kartach Przedmiotów. 

Plany studiów oraz sylabusy przedmiotów nie przewidują w sposób bezpośredni 

pracy własnej studentów. Można to wyliczyć (oszacować) na podstawie liczby punktów 

ECTS oraz podanych godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego. 

Czasu trwania, dobór treści kształcenia oraz form zajęć dydaktycznych, metod kształcenia 

i sekwencja przedmiotów pozwala na osiągnięcia założonych efektów kształcenia (poza 

uwagami wyznaczonymi pogrubionym tekstem). Studenci maja możliwość wyboru 30% 

treści programowych poprzez przedmioty do wyboru oraz wybór specjalności. 

Kwestie dotyczące zasad realizacji studenckich praktyk zawodowych uregulowane są 

w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych, wprowadzonym zarządzeniem Rektora 

WSEiZ nr 27/2012 z dnia 28 września 2012 r. Na podstawie Regulaminu, student 

zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia i planem 

studiów dla danego stopnia i kierunku kształcenia. Efekty kształcenia praktyk zawodowych 

określone są w Karcie Przedmiotu dla danego stopnia i kierunku kształcenia. Student może 

samodzielnie wybrać miejsce odbywania praktyk, skorzystać z oferty praktyk przygotowanej 

przez Uczelnię lub mieć zaliczoną w poczet praktyk zawodowych wykonywaną pracę 

zawodową. Zasady zaliczania wykonywanej przez studenta pracy zawodowej w poczet 

praktyk zostały określone uchwałą Senatu WSEiZ nr 5/09/2011. Za prawidłową organizację 

praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Zarządzania odpowiada 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk, którego zakres kompetencji przedstawiony został 

w załączniku nr 12 części IV.1.6. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Dziekan 

Wydziału, po zasięgnięciu opinii Zespołu Dydaktycznego ds. Praktyk. Praktyki zawodowe 

trwają 4 tygodnie – 160 godz. pracy. Ich zadaniem jest wyrobienie umiejętności powiązania 

teoretycznych wiadomości, nabytych podczas zajęć dydaktycznych, z działalnością 

praktyczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub świadczących usługi techniczne, bądź 

w innych organizacjach, szeroko korzystających z maszyn i urządzeń mechanicznych. 

Program kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji WSZiE umożliwia 

studentom osiągnięcie zakładanych celów i efektów kształcenia. Przejrzyście określone formy 

realizacji poszczególnych przedmiotów, w opinii studentów, kładą nacisk na wszystkie 

elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji, które musi uzyskać student w procesie 

kształcenia. 

Uzyskane umiejętności oraz kwalifikacje weryfikowane są na etapie praktyk zawodowych 

obowiązujących zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mogą odbyć 

praktykę w przedsiębiorstwie, wskazanym przez Uczelnię lub wybranym przez siebie, a także 

mogą ją odbyć w ramach własnej działalności zawodowej. System zaliczania i kontroli 

praktyk jest w opinii studentów przejrzysty i obiektywny. Studenci wyrazili opinię, 

że program praktyki musi być zgodny z kierunkiem studiów, zatem jeśli pracują zawodowo 

ich zadania w przedsiębiorstwie również muszą być tożsame z założeniami programowymi 
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praktyk. W przeciwnym wypadku ich praca zawodowa nie jest zaliczana na poczet praktyki. 

Obecni na spotkaniu są zadowoleni z takiego rozwiązania. 

Programu i wymiaru praktyk studenckich, terminu oraz dobór miejsc ich realizacji jest 

adekwatny do założonych efektów kształcenia. 

Studenci brali udział konsultacjach w sprawie zmian sekwencji przedmiotów, a ich efekty 

zostały wdrożone już dla młodszych roczników. Problemem jest jednak uzupełnianie różnic 

programowych na studiach II stopnia. Jeśli student wcześniej nie ukończył studiów na 

poziomie inżynierskim musi uzupełnić określone treści i przedmioty ze studiów I stopnia. 

Terminy zajęć często się pokrywają, co powoduje nadrobienie podstawowych treści znacznie 

później niż rozpoczęcie zajęć, do których są one niezbędne na studiach II stopnia. Władze 

Wydziału i Uczelni są świadome istniejącego problemu i powinny dołożyć wszelkich starań 

by rozwiązać tę kwestię. 

Uczelnia stwarza studentom możliwość indywidualizacji studiów. Szczegółowe zasady 

określa Regulamin Studiów WSZiE odpowiednio dla studentów wybitnie uzdolnionych 

w § 19 i z niepełnosprawościmi w § 6 ust. 5 i § 20. Obecni na spotkaniu z ZO PKA studenci 

wiedzieli o możliwości oraz znali zasady indywidualizacji procesu kształcenia zarówno 

w formie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, jak też indywidualnej 

organizacji studiów. Nikt z obecnych nie korzystał z tych rozwiązań, z uwagi na brak takiej 

potrzeby. Studenci znają funkcjonujący w Uczelni system ECTS. 

Pewne zastrzeżenia budzi proces dyplomowania ukierunkowany głównie na zakres 

i poziom prowadzenia seminariów dyplomowych. Studenci nie w pełni zdobywają 

umiejętności rozkładu treści pracy w poszczególnych rozdziałach. Natrafiono na przypadki 

lakonicznych opisów ocen oraz ich zawyżania. Należy zwrócić uwagę aby w każdym 

przypadku opis oceny prac dyplomowych były pełniejsze ze wskazaniem uchybień oraz 

ocenione adekwatnie do ich wartości. 

2) Zakładane efekty kształcenia, treści programowe, formy zajęć oraz stosowane metody 

dydaktyczne tworzą spójną całość. 

Analiza przez ZO programów studiów, treści programowych przedmiotów i modułów 

wraz z przyporządkowaniem do nich form zajęć oraz zastosowanych dydaktycznych można 

stwierdzić, ze elementy te są ze sobą spójne umożliwiając realizacje założonych efektów 

kształcenia. 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego4 znacząco 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Dla całego kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zarówno I jak i II stopnia 

zostały dobrze określone efekty kształcenia kierunkowe oraz modułowe i przedmiotowe. 

Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie wszystkich 

zakładanych celów i efektów kształcenia w końcowym etapie kształcenia. W koncepcję 

kształcenia na kierunku dobrze wpisuje się rola praktyk. 

Należy jednak rozwiązać problem nadrabiania różnic programowych na studiach II 

stopnia, w taki sposób by sekwencja przedmiotów nie była zachwiana. Niektóre 

przedmioty, o tym samym tytule, należałoby zróżnicować pod względem 

przedstawianych treści, uwzględniając specjalność czy stopień studiów (przykładowo 

„Transport Lotniczy”). 

Pewne zastrzeżenia budzi proces dyplomowania ukierunkowany głównie na zakres 

i poziom prowadzenia seminariów dyplomowych. Studenci nie w pełni zdobywają 

umiejętności rozkładu treści pracy w poszczególnych rozdziałach. Natrafiono na 

przypadki lakonicznych opisów ocen oraz ich zawyżania. Należy zwrócić uwagę aby 
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w każdym przypadku opis oceny prac dyplomowych były pełniejsze ze wskazaniem 

uchybień oraz ocenione adekwatnie do ich wartości. 

Należy uwzględnić w planie studiów II stopnia zajęcia z wychowania fizycznego. 

Należy też uwzględnić w sposób bezpośredni w planie studiów oraz sylabusach 

przedmiotów pracę własną studentów. 

2) Programów studiów, treści programowe przedmiotów i modułów oraz formy zajęć 

i zastosowane metody dydaktyczne są ze sobą spójne umożliwiając realizacje założonych 

efektów kształcenia. 

4. Liczba i jakość kadry dydaktycznej a możliwość zagwarantowania realizacji celów 

edukacyjnych programu studiów 

1) Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i struktura ich kwalifikacji umożliwiają 

osiągnięcie założonych celów kształcenia i efektów realizacji danego programu. 

Zasoby kadrowe Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie są bardzo dobre. Zajęcia ze studentami prowadzi 116 nauczycieli akademickich, 

w tym 27 profesorów, 16 doktorów habilitowanych, 61 doktorów oraz 12 magistrów (w tym 

lektorów języków obcych). Ponadto WSEiZ zatrudnia 37 pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi. 

Na ocenianym kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” zajęcia prowadzi: 

- na studiach I stopnia łącznie 82 nauczycieli akademickich, w tym 10 profesorów, 

8 doktorów habilitowanych, 39 doktorów i 25 magistrów. 

- na studiach II stopnia łącznie 30 nauczycieli akademickich, w tym 4 profesorów, 

3 doktorów habilitowanych, 15 doktorów i 8 magistrów. 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku zarządzanie i inżynieria 

produkcji są specjalistami w obszarze nauk społecznych (nauki o zarządzaniu, ekonomia, 

i technicznych (inżynieria produkcji, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, transport, 

inżynieria środowiska, informatyka, elektrotechnika) oraz innych dziedzinach i dyscyplinach. 

Taka struktura kwalifikacji kadry umożliwia realizację zakładanych celów kształcenia 

i osiągniecie efektów ujętych w programie studiów. Szczegółową strukturę kwalifikacji kadry 

prowadzącej zajęcia na wizytowanym kierunku przedstawiono w poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie 

Studia I stopnia  Studia II stopnia 

P
ro

f.
 

D
r 

h
ab

. 

D
r 

M
g

r 

 

P
ro

f.
 

D
r 

h
ab

. 

D
r 

M
g
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obszar wiedzy NAUKI TECHNICZNE 

dziedzina nauki techniczne 

dyscyplina: inżynieria produkcji  2 2 2   2 2 1 

dyscyplina: mechanika 2  3 5  1  1 1 

dyscyplina: budowa i eksploatacja 

maszyn 

2 1 6 1  1  3 1 

dyscyplina: inżynieria środowiska  1 2 2    1  

dyscyplina: inżynieria chemiczna    1      

dyscyplina: transport   2 1   1  1 

dyscyplina: informatyka 1  2 1      

dyscyplina: elektrotechnika   1 1    1  

dyscyplina: architektura i urbanistyka        1  

obszar wiedzy NAUKI SPOŁECZNE 

dziedzina nauki ekonomiczne 

dyscyplina: nauki o zarządzaniu  1 7 3    3 2 

dyscyplina: ekonomia 4  3   2  1  
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dziedzina nauki społeczne          

dyscyplina: psychologia   1       

dziedzina nauki prawne          

dyscyplina: prawo   1       

obszar wiedzy NAUKI ŚCISŁE 

dziedzina nauki matematyczne 

dyscyplina: matematyka   4     1  

dyscyplina: informatyka    1     1 

dziedzina nauki fizyczne          

dyscyplina: fizyka  1 4 1      

obszar wiedzy NAUKI ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH 

dziedzina nauki rolnicze 

dyscyplina: agronomia 1         

dyscyplina: ochrona i kształtowanie 

środowiska 

 2  2      

dyscyplina: ogrodnictwo        1  

obszar wiedzy NAUKI HUMANISTYCZNE 

dziedzina nauki humanistyczne 

dyscyplina: językoznawstwo    4     1 

obszar wiedzy NAUKI PRZYRODNICZE 

dziedzina nauki BIOLOGICZNE 

dyscyplina: biologia   1       

Razem 10 8 39 25  4 3 15 8 

 

2) Dorobek naukowy i kwalifikacje dydaktyczne kadry, zwłaszcza tworzącej minimum 

kadrowe, są adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia; 

na kierunkach o profilu praktycznym w procesie kształcenia uczestniczą nauczyciele 

z doświadczeniem praktycznym, związanym z danym kierunkiem studiów. 

Minimum kadrowe dla ocenianego kierunku studiów zostało określone zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 

2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz. U. Nr 243 poz. 1445, z późn. zm.). Zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia 

minimum kadrowe stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich 

oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

Wszystkie te osoby spełniają warunki określone w § 13 ust. 2 tj. „do minimum kadrowego 

są wliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania albo 

umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru 

studiów, dla których uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy”, a także § 13 pkt. 3, tj.: 

„Nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego w danym roku 

akademickim, jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia dydaktyczne w 

wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku samodzielnych 

nauczycieli akademickich i co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku 

nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy 

magistra”. 

Podczas weryfikacji teczek osobowych, a w szczególności oświadczeń o wyrażeniu zgody 

na wliczenie do minimum kadrowego, należy stwierdzić, iż wszystkie osoby zgłoszone do 

minimum kadrowego spełniają warunki określone w art. 112a ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Minimum kadrowe dla ocenianego kierunku studiów określone zostało zgodnie 

z rozporządzeniem 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 z późn. zm.). 
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Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku „zarządzanie i inżynieria 

produkcji” powinno stanowić, zgodne z § 14 pkt. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, 

co najmniej 3 samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej 6 nauczycieli 

akademickich posiadających stopień naukowy doktora, natomiast na studiach drugiego 

stopnia odpowiednio 6 plus 6 nauczycieli akademickich. 

Uczelnia zgłosiła do minimum kadrowego 19 nauczycieli akademickich, w tym 

8 samodzielnych pracowników naukowych (6 profesorów i 2 doktorów habilitowanych) oraz 

11 adiunktów. Władze Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie poinformowały Zespół Oceniający PKA, że minimum kadrowe na 

wizytowanym kierunku tworzy 19 wykładowców reprezentujących niżej wymienione 

dziedziny i dyscypliny nauki. 
Wyszczególnienie Prof. Dr hab. Dr 

obszar wiedzy NAUKI TECHNICZNE 

dziedzina nauki techniczne 

dyscyplina: inżynieria produkcji  2 2 

dyscyplina: mechanika 2  3 

dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn 2  1 

dyscyplina: informatyka   1 

obszar wiedzy NAUKI SPOŁECZNE 

dziedzina nauki ekonomiczne 

dyscyplina: nauki o zarządzaniu   2 

dyscyplina: ekonomia 2  2 

RAZEM 6 2 11 

Analiza oświadczeń o przynależności do minimum kadrowego, wielkości realizowanego 

pensum dydaktycznego oraz dorobku naukowego zaproponowanych przez Wydział 

Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 19 nauczycieli 

akademickich upoważnia Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

do następujących stwierdzeń: 

1) do minimum kadrowego mogą zostać zaliczeni wszyscy spośród zgłoszonych 

8 profesorów i doktorów habilitowanych, 

2) z kolei w grupie doktorów do minimum kadrowego można zaliczyć 8 spośród 

zaproponowanych 11 wykładowców. Przyczyną niezaliczenia 3 pozostałych jest brak 

wystarczającego dorobku naukowego w dyscyplinach nauki, do których 

przyporządkowane zostały zakładane efekty kształcenia. Szczegółowe informacje na ten 

temat znajdują się w załączniku nr 5. 

Do minimum kadrowego wliczeni zostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni 

na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku 

semestru studiów. Warunek określony w § 13 ust. 1 rozporządzenia został zatem spełniony. 

W ich aktach osobowych znajdują się dokumenty potwierdzające uzyskanie deklarowanych 

tytułów i stopni naukowych. 

Wszystkim nauczycielom akademickim wskazanym przez Uczelnię do minimum 

kadrowego kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” na bieżący rok akademicki 

zaplanowano prowadzenie na kierunku studiów i poziomie kształcenia zajęć dydaktycznych 

w wymiarze przewidzianym przepisami § 13 ust. 3 przytoczonego wyżej rozporządzenia 

stanowiącym, iż nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego 

w danym roku akademickim, jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia 

dydaktyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku 

samodzielnych nauczycieli akademickich i co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych, 

w przypadku nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł 

zawodowy magistra. Obciążenia dydaktyczne wykładowców zaproponowanych do minimum 

kadrowego są prawidłowe i mieszczą się w przedziale od 35 do 248 godzin, przy czym 
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profesorowie realizują z reguły zajęcia w wymiarze 35-90 godzin, a adiunkci 60-120 godzin. 

W przypadku 3 adiunktów zaplanowano im zajęcia w minimalnym wymaganym wymiarze 

60 godzin dydaktycznych. 

Osoby zgłoszone do minimum kadrowego spełniają również warunek ujęty w art. 112a ust. 

3 i art. 9 a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. 

zm.). Wszystkie oświadczenia o zaliczeniu do minimum kadrowego ocenianego kierunku 

zostały złożone przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż do dnia 30 czerwca 

roku poprzedzającego rok akademicki. Żaden ze zgłoszonych do minimum kadrowego 

nauczycieli akademickich nie przekroczył limitu minimów kadrowych określonego 

w art. 112a ust. 1 – 2 ww. Ustawy. Zgodnie z art. 119 ust. 1. pkt. 3 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym, umowy o pracę zawierają informację, że Uczelnia jest 

podstawowym (dodatkowym) miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy. 

Reasumując, biorąc pod uwagę wymagania formalne i merytoryczne należy stwierdzić, 

iż warunek minimum kadrowego jest spełniony. W jego skład zaliczono 8 samodzielnych 

pracowników naukowych i 8 doktorów. Osoby zaliczane do minimum kadrowego stanowią 

silny trzon kadry wydziału. Dorobek naukowy osób tworzących minimum kadrowe jest 

ilościowo i merytorycznie satysfakcjonujący oraz tematycznie dobrze powiązany 

z realizowanymi zajęciami dydaktycznymi. 

Stabilność minimum kadrowego należy ocenić wysoko. Spośród 19 wykładowców 

zaproponowanych przez WSEiZ do tego minimum 12 zostało zatrudnionych w uczelni przed 

rokiem 2008, a 7 po nim. W grupie wspomnianych 19 nauczycieli akademickich 

17 zatrudnionych jest w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie jako 

podstawowym miejscu pracy, a tylko 2 w dodatkowym miejscu pracy (1 doktor habilitowany 

i 1 doktor). Kadra identyfikuje się z uczelnią, jej sukcesami i zagrożeniami rozwoju. Niepokoi 

jednak zaawansowany wiek sporej części wykładowców (roczniki 1930-1940: 9 osób, 

roczniki 1941-1950: 7 osób i urodzeni po roku 1950: 3 osoby). Władze uczelni i wydziału 

powinny mieć w większym stopniu na względzie nieuchronność wymiany pokoleniowej 

kadry i aktywniej pozyskiwać młodych pracowników naukowych, aby umiejętnie wypełnić 

wspomnianą lukę pokoleniową. 

Liczba studentów ocenianego kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”: 295 

Liczba nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego: 16 

Liczba studentów przypadających na jednego wykładowcę: 19 

Stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby 

studentów kierunku spełnia wymagania § 17 ust. 1 pkt. 3 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 z późn. 

zm.). 

Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów prowadzone są przez nauczycieli 

akademickich w zasadzie zgodnie z reprezentowanym przez nich obszarem (nauki techniczne 

i społeczne), dziedziną (nauki techniczne i ekonomiczne) i dyscyplinami naukowymi 

potwierdzonymi dyplomami i udokumentowanym dorobkiem naukowym. Szczegółowe 

informacje na ten temat zamieszczone są w załączniku nr 5.  

Zespół Oceniający stwierdza na podstawie analizy obsady kadrowej zajęć oraz sylabusów 

dołączonych do „Raportu Samooceny”, że Uczelnia dołożyła starań aby przestrzegać zasady, 

że osoby z tytułem zawodowym magistra nie powinny prowadzić wykładów z przedmiotów 

podstawowych, kierunkowych i kształcenia ogólnego. Jest to natomiast akceptowane 

w przypadku przedmiotów specjalnościowych, pod warunkiem posiadania odpowiedniego 

dorobku naukowego lub doświadczenia praktycznego przez wykładowców ze stopniem 

zawodowym magistra, realizujących te wykłady. 
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Podczas oceny programowej Zespół Oceniający PKA przeprowadził hospitację 6 zajęć 

dydaktycznych. Wizytowane zajęcia były prowadzone za dobrym poziomie merytorycznym. 

Sale wykładowe i ćwiczenia są wyposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny 

wykorzystywany podczas zajęć. 

3) Jednostka prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji i zapewnia 

pracownikom warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego, w tym także przez 

wymianę z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą. 

Kryteria doboru i weryfikacji kadry dydaktycznej nie budzą zastrzeżeń. Wykładowcy 

zatrudniani są na podstawie transparentnych procedur. Okresowa ocena kadry realizowana 

jest systematycznie. Odbywają się hospitacje zajęć dydaktycznych - semestralne plany 

hospitacji przygotowuje Dziekan Wydziału Zarządzania. W 2013 roku stworzono prężnie 

działający Dział Jakości Nauczania i Badań. Jego rolą jest między innymi planowanie 

i realizowanie badań ankietowych wśród studentów i absolwentów. 

Zespołowi Oceniającemu PKA udostępniono raporty z badań ankietowych studentów na 

temat oceny kadry akademickiej. Liczba ankietowanych studentów w ramach każdego 

przedmiotu wahała się od 10 do 54 w semestrze zimowym 2013/2014. Ankiety były 

dobrowolne i anonimowe. Wcześniejsze raporty obejmowały semestry zimowy i letni roku 

akademickiego 2012/2013. Stosowane wówczas kwestionariusze ankietowe zostały 

zmodyfikowane i poszerzone. Oczekiwali tego przedstawiciele samorządu studenckiego. 

Ankiety elektroniczne realizowane są w czasie sesji egzaminacyjnej. Aby zwiększyć 

zwrotność ankiet zastosowano takie rozwiązanie, że studentowi otwiera się okno 

z kwestionariuszem ankiety, które czterokrotnie można pominąć, ale za piątym razem trzeba 

wypełnić formularz ankietowy. Jest to pewien sposób dyscyplinowania studentów do 

oceniania prowadzących zajęcia, gdyż wiarygodność wyników wzrasta wraz z wielkością 

badanej próby. Można wręcz stwierdzić, że przy zbyt niskiej liczebności ankiet ich 

statystyczne przetwarzanie celem sporządzenia procentowych struktur odpowiedzi na 

poszczególne pytania jest niezasadne. 

Prowadzone są również badania nakładu pracy własnej studenta, aby zweryfikować, to czy 

wielkości podane w sylabusach przedmiotów należałoby skorygować. Ponadto w ramach 

usprawniania komunikacji ze studentami wdrożono projekt „Wszystko co chcielibyście 

wiedzieć, ale boicie się zapytać”. 

Z kolei badania losów absolwentów wykonywane są w trybie ciągłym, co oznacza że 

posiadają oni stały dostęp do elektronicznego formularza ankiety. Dynamiczne ujęcie 

oznacza, że możliwe jest porównywanie odpowiedzi tych samych respondentów z różnej 

perspektywy czasowej, np. od razu i po 3 latach od ukończenia studiów. 

Ankietyzacji podlegają również pracodawcy, ponieważ ich opinie na temat rzeczywistych 

kompetencji i umiejętności absolwentów są bardzo cenne. Niestety zwrotność tych ankiet jest 

bardzo mała. 

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania obowiązuje regulamin oceny okresowej 

nauczycieli akademickich. Został on zmodyfikowany Zarządzeniem nr 37/2012 Rektora 

WSEiZ z dnia 31.12.2012 roku. Wprowadzone zmiany polegały na pełniejszym 

uwzględnieniu wyników ankietyzacji studentów na temat ich opinii w sprawie oceny poziomu 

zajęć dydaktycznych. Zmodyfikowano również dotychczasowy wzór arkusza oceny 

nauczyciela akademickiego oraz wprowadzono nowy kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, 

wypełnianej przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Ankieta ta 

składa się z 17 pytań i metryczki respondenta. Studenci wypełniają również dwustronicową 

„ankietę oceny administracji i organizacji procesu zaplecza dydaktycznego”. 
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Rozwiązania przyjęte w zakresie okresowej oceny nauczycieli akademickich, 

dokonywanej nie rzadziej niż co 2 lata przez Wydziałowa Komisję Oceniającą, są prawidłowe 

i nie odbiegają od wzorców stosowanych w środowisku akademickim. 

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie w latach 2009-2013 jest satysfakcjonujący. W okresie tym 

4 wykładowców realizujących zajęcia na ocenianym kierunku obroniło prace doktorskie, 

a 2 kolejnych rozprawy habilitacyjne. Niestety żaden z pracowników naukowych nie uzyskał 

tytułu profesora.  

Zasady prowadzenia polityki kadrowej reguluje Zarządzenie nr 34/2012 Rektora WSEiZ 

z dnia 30.11.2012 roku. Dokument ten odpowiednio koresponduje ze Statutem Wyższej 

Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i w kompleksowy sposób doprecyzowuje: 

- cele polityki kadrowej, 

- strategię wdrażania polityki kadrowej, 

- zasady planowania i naboru pracowników (procedury rekrutacyjne i konkursowe), 

- zasady okresowej oceny pracowników, 

- strategie rozwoju naukowego pracowników (podnoszenie kwalifikacji, udział w badaniach 

naukowych, konferencjach, publikacje i inne formy aktywności), 

- przypisanie kompetencji i obowiązków władzom uczelni i wydziału. 

Zespół Oceniający PKA stwierdza, że wizytowany Wydział Zarządzania wypracował 

w ramach prowadzonej polityki kadrowej odpowiednie procedury i mechanizmy, które 

sprzyjają podnoszeniu kwalifikacji i zagwarantowaniu pracownikom odpowiednich 

warunków dla rozwoju naukowego. 

Podczas spotkania z kadrą naukowo-dydaktyczną obecnych było 26 nauczycieli 

akademickich, spośród których zdecydowana większość to pracownicy z wieloletnim 

doświadczeniem akademickim. Przeprowadzona dyskusja była bardzo ciekawa i Zespół 

Oceniający PKA postrzega to spotkanie jako bardzo owocne. Poniżej przytoczono ważniejsze 

opinie i komentarze zaprezentowane przez nauczycieli akademickich podczas ożywionej 

dyskusji: 

1. Kadra wywodzi się z wielu warszawskich uczelni i identyfikuje się z Wyższą Szkołą 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

2. Pozytywnie oceniane jest wsparcie rozwoju naukowego kadry w postaci np. 

dofinansowania kosztów publikacji, uczestnictwa w konferencjach i seminariach. 

Konieczne jest jednak większe finansowanie nauki z ministerstwa, np. dotacje na 

wydawanie czasopism naukowych. Wartość publikacji zależy nie tylko od jej treści, ale od 

tego gdzie ją wydano, gdyż zasięg naukowy renomowanych czasopism jest 

nieporównywalny do tych niepunktowanych. W ocenie dorobku powinny być honorowane 

również artykuły zamieszczane w mediach elektronicznych. Modyfikacje ministerialnej 

listy czasopism punktowanych ABC są zbyt częste i to dezorganizuje publikowanie 

dorobku badawczego; 

3. Kryzys demograficzny może dać szansę pójścia do przodu, z ilości w jakość, studia 

wyższe mogą być elitarne a nie masowe; 

4. Przemysł i gospodarka powinny w większym niż aktualnie stopniu finansować rozwój 

uczelni. Takie rozwiązania są stosowane np. w Niemczech. Powinna zmienić się ustawa 

o finansowaniu uczelni, np. we Francji w 1/3 środki na ich utrzymanie pochodzą od 

właściwego ministerstwa, w 1/3, z przemysłu i od izb samorządowych też w 1/3. Każda 

uczelnia powinna mieć instytucjonalnie zagwarantowane fundusze na rozwój a jej władze 

powinny odpowiadać za ich wykorzystanie; 

5. Warszawa straciła wielki przemysł i zarówno miasto, jak i uczelnia ponoszą tego 

konsekwencje. Dla uczelni oznacza to kłopoty z ulokowaniem studentów na praktykach; 
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6. Bardzo cenimy sobie nasze prywatne kontakty i relacje z przedstawicielami biznesu, 

rzemiosła oraz z absolwentami. Są dla nas cenna wskazówką, w którym kierunku 

modyfikować programy i specjalności. Zdarzają się prace zamawiane przez praktykę 

gospodarczą, niekiedy praktycy sugerują problematykę prac dyplomowych. Jednak część 

firm nie chce zlecać wykonania żadnych prac projektowych, gdyż bazują na 

rozwiązaniach powstających w centrali np. w Düsseldorfie. Dzięki temu tylko kopiują 

sprawdzone wzorce i nie ponoszą wydatków na nowe czasochłonne projekty, nie będąc 

pewnymi ich korzystnego finansowo skutku końcowego; 

7. Tematy prac dyplomowych i magisterskich są często związane z zainteresowaniami 

i oczekiwaniami studentów. Dotyczy to w szczególności studentów niestacjonarnych, 

których większość pracuje w firmach wywodzących się z konkretnych branż. Takie prace 

mają charakter utylitarno-poznawczy; 

8. Rozwiązania polegające na angażowaniu kilku recenzentów, w tym z zagranicy, lub 

dodatkowego promotora pomocniczego są bardzo kosztowne, dlatego w uczelni rzadko 

korzysta się z takich rozwiązań; 

9. Strategia rozwoju uczelni i wydziału jest trudna do przesądzenia w tak zmiennych 

ostatnio warunkach. Plany oczywiście są, ale ich realizacja nie jest z góry zapewniona. 

Przychody finansowe uczelni są ograniczane w kryzysowych realiach rynku 

edukacyjnego, ale nawet w tych trudnych warunkach można rywalizować o kandydatów 

na studia wysoką jakością kształcenia. W przyszłości liczymy na studentów z Ukrainy; 

10. Programy międzynarodowej wymiany studentów takie jak Erasmus są potrzebne, ale 

jeżeli uczelnia posiada większość pracujących studentów niestacjonarnych, z których 

spora część jest obarczona obowiązkami rodzinnymi, to skuteczność tych programów jest 

niewielka; 

11. Wysoko oceniana jest infrastruktura dydaktyczna i warunki pracy. 

Znaczna część kadry posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, część innymi 

językami, jak niemiecki, francuski, słowacki, czeski. Niektórzy nauczyciele akademiccy 

posiadają doświadczenie międzynarodowe w nauczaniu prowadząc zajęcia za granicą. Prawie 

wszyscy nauczyciele uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach organizowanych 

zagranicą. 

Uczelnia zapewnia możliwości nauczania za granicą najczęściej korzysta się ze wsparcia 

programu Erasmus. Istnieje także możliwość prowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach 

na podstawie innych bilateralnych umów międzynarodowych, które podpisała Uczelnia. 

Dotychczas nauczyciele zagraniczni w niewielkim zakresie uczestniczyli w prowadzeniu 

zajęć na Wydziale. W najbliższych latach, zgodnie ze Strategią Rozwoju Uczelni i Wydziału 

planuje się tę formę internacjonalizani poszerzać. 

Konferencje międzynarodowe Wydziału w ostatnich latach: 

- Międzynarodowe Sympozjum IPMiT nt. „Doskonalenie konstrukcji oraz metod 

eksploatacji pojazdów wojskowych - Pojazdy" (co 2 lata, uczestniczy z PL, RUS); 

- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST, Paprotnia 2011 (jednorazowe, uczestnicy z PL, 

RUS); 

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Natural human environment. Dangers, 

protection, education”, Warszawa 2011 (jednorazowa, uczestnicy PL, RUS, UA); 

- Międzynarodowa Naukowa Konferencja Okrągłego Stołu (International Scientific Round 

Table Conference) nt. (on) EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU – 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE (Ecological Problems of XXI Century – 

Environmental Resources Management), Warszawa 2012 r. (co 2 lata, uczestnicy z PL, 

RUS, UA); 
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- Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Współczesne wyzwania zarządzania”, 

organizowana wspólnie z Karpackim Towarzystwem Naukowym i Oświatowym, Łódź 

2014 (co 3 lata,  uczestnicy z PL, SK). 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Liczba pracowników naukowo - dydaktycznych i struktura ich kwalifikacji umożliwia 

osiągnięcie zakładanych celów i efektów kształcenia na kierunku „zarządzanie i inżynieria 

produkcji”. Kadra jest dobrze przygotowana, struktura kwalifikacji osób prowadzących 

zajęcia umożliwia osiągnięcie celów nauczania. 

2) Spośród 19 osób zgłoszonych do minimum kadrowego, 16 osób spełnia wymogi formalne, 

aby można je było zaliczyć do tego minimum. Dlatego też można stwierdzić, 

że wypełnione są wymogi dotyczące kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku 

„zarządzanie i inżynieria produkcji”. Do minimum kadrowego zaliczonych zostało: 

6 pracowników z tytułem profesora, 2 pracowników ze stopniem doktora habilitowanego 

i 8 pracowników ze stopniem doktora posiadających dorobek naukowy z dziedzin 

i dyscyplin naukowych, do których przypisane zostały efekty kształcenia. Niepokój budzi 

struktura wiekowa osób wchodzących w skład minimum kadrowego. 

3) Proces dydaktyczny na ocenianym kierunku jest realizowany przez zespół nauczycieli 

akademickich bardzo dobrze przygotowanych pod względem merytorycznym. Uczelnia 

troszczy się o stałe podnoszenie poziomu kształcenia poprzez prowadzenie polityki 

kadrowej umożliwiającej pozyskiwanie i wspieranie specjalistów z określonych dziedzin 

i dyscyplin naukowych. Działania te są konieczne z uwagi na zaawansowany wiek 

znacznej części kadry. Uczelnia wdrożyła procedury systematycznej ewaluacji pracy 

nauczycieli akademickich zarówno przez władze Wydziału Zarządzania, jak i studentów. 

5. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa, którą dysponuje jednostka a możliwość 

realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych 

Czy uczelnia zapewnia bazę materialną, niezbędną do osiągnięcia końcowych efektów 

kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także uwzględniająca potrzeby osób 

niepełnosprawnych? 

Infrastruktura dydaktyczna Wydziału Zarządzania WSEiZ umożliwia realizację 

zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych. Na infrastrukturę 

dydaktyczną Uczelni składają się: 

1) Budynek przy ul. Olszewskiej 12 (siedziba administracji Uczelni). Jest to bardzo 

nowoczesny budynek, gdzie znajdują się: Rektorat, Dziekanaty Wydziałów: Architektury, 

Ekologii, Zarządzania, sala Senatu, Kwestura, Dział Jakości Nauczania i Badań, Dział 

Marketingu i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej 

(Biuro Karier), mini-wypożyczalnia przenośnego sprzętu elektronicznego dla osób 

niepełnosprawnych – uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także laboratorium 

komputerowe oraz 4 sale projektowe. Budynek ten utworzył wraz z istniejącym w pobliżu 

kompleksem budynków WSEiZ przy ul. Rejtana 16 - nowe centrum administracyjno-

dydaktyczne Uczelni. 

2) Budynek przy ul. Grójeckiej 128, w którym zlokalizowano: 

- 2 audytoria po 160 miejsc, 

- 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda, 

- 4 sale do ćwiczeń audytoryjnych po 35 miejsc każda, 
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- pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki 

Komputerowej, Rzeźby, Procesów Produkcyjnych i inne, 

- Galeria Sztuki. 

3) Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16, w którym znajduje się: 

- 5 auli wykładowych,  

- 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych, 

- 3 pracownie komputerowe, 

- laboratoria: Fizyczne, Chemiczne, Mechaniki Płynów, Wytrzymałości Materiałów, 

Elektroniki i Elektrotechniki, Metrologii, Materiałów do Izolacji Cieplnych 

w Budownictwie, Gleboznawcze, Biologiczne, Zoologiczne, Botaniczne, Geologiczne, 

Fotografii, 

- pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona 

w sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, 

tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) 

uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. 

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

stanowią działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m
2
, parterowym 

pawilonem ogrodowym o pow. 110 m
2
, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 

m
2
, które mają własną oczyszczalnię ścieków. Na terenie nieruchomości funkcjonuje 

Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. 

zajęcia terenowe i praktyki. Ponadto znajduje się tutaj: 

- 5 sal seminaryjnych, 

- pracownia Rysunku i Malarstwa, 

- laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Utylizacji Odpadów, Urządzania i Pielęgnowania 

Krajobrazu. 

5) Biblioteka i czytelnia WSEiZ 

Biblioteka WSEiZ jest w pełni skomputeryzowana i może poszczycić się wysoką jakością 

obsługi studentów i kadry naukowej Uczelni. Studenci nie muszą wypełniać rewersów 

i czekać na dostarczenie zamówionej pozycji książkowej. Zespół biblioteki sprawnie 

i umiejętnie pomaga w doborze literatury zawierającej najbardziej wartościowe dla danego 

tematu treści, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami czytelników. Rosnąca popularność 

tekstów elektronicznych zmusza bibliotekę do procesu digitalizacji wyselekcjonowanych 

treści. Planuje się także komisyjny wybór książek przeznaczonych do procesu digitalizacji - 

zgodnie z prawem o własności intelektualnej. 

Zbiory Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania wynoszą ponad 44 tys. 

woluminów. Księgozbiór ciągły udostępniany w czytelni to ok. 280 tytułów czasopism 

krajowych oraz 13 czasopism zagranicznych. Ponadto studenci uczelni mają prawo 

do korzystania z usług: 

- Głównej Biblioteki Politechniki Warszawskiej,  

- Biblioteki Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu 

Badawczego,  

- Biblioteki Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, z którymi zostały podpisane umowy 

o współpracy. 

Z innych bibliotek naukowych w Warszawie studenci mogą korzystać na rewersy 

międzybiblioteczne, a z czytelni po okazaniu ważnej legitymacji. Księgozbiór biblioteczny 

jest systematycznie uzupełniany w miarę potrzeb zgłaszanych przez wykładowców 

i możliwości finansowych WSEiZ. Zespołowi Oceniającemu PKA przedstawiono wykaz 

książek, z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania, których zakup planowany jest 

w bieżącym roku akademickim. 



31 
 

Wypożyczalnia i czytelnia zajmują łącznie pomieszczenia o powierzchni 180 m2 oraz dwa 

magazyny o powierzchni 80 m2 i 25 m2, w których gromadzone są starsze wydania książek, 

archiwalne roczniki czasopism oraz dysertacje. Biblioteka posiada 7 stanowisk 

komputerowych, 3 stanowiska dla pracowników – 2 do udostępniania, 1 do opracowywania 

księgozbioru, 4 terminale z dostępem do komputerowych katalogów księgozbioru 

bibliotecznego, księgozbioru Czytelni, prac dyplomowych w systemie LIBRA 2000.  

Księgozbiór podręczny Czytelni liczy około 4 tys. woluminów oraz 81 tytułów czasopism 

krajowych w bieżącej prenumeracie oraz 6 czasopism zagranicznych. Czytelnia oferuje także 

aktualne poradniki i informatory branżowe związane z kierunkami studiów. Z czytelni mogą 

w komfortowych warunkach korzystać 24 osoby, z możliwością dostawienia krzeseł dla osób 

pragnących pracować w zespole. Czytelnia dysponuje 12 stanowiskami komputerowymi 

z dostępem do Internetu, ze stałym łączem umożliwiającym szybką i stabilną pracę, plus 

1 stanowisko dla pracowników. Wszystkie komputery zawierają katalogi księgozbioru 

podręcznego, księgozbioru bibliotecznego oraz katalogi prac dyplomowych. Ponadto, 

5 stanowisk komputerowych przygotowano do nauczania z wykorzystaniem e-learningu. 

Na komputerach w Czytelni studenci mogą pracować z programami AutoCAD2014, 

ArchiCAD17, Matlab, Autodesk Robot Structural Analysis Professional2011. Do dyspozycji 

użytkowników przeznaczono bezpłatnie nowoczesny skaner. Studenci maja również dostęp 

do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, EBSCO, 

Nature, Web of Knowledge, SCOPUS, AGRO, BazEkon, BazHum, BazTech, CEJSH, 

Biblioteka Wirtualna Matematyki i inne bazy danych). 

Podczas wizytacji czytelni Zespołowi Oceniającemu PKA zaprezentowano statystyki 

odwiedzin i wypożyczeni w ostatnich 3 latach. Wynika z nich, że liczba odwiedzin biblioteki 

kształtowała się na poziomie 11481 w roku 2011, 9177 w roku 2012 i 7702 w roku 2013, 

a ilość wypożyczeń wynosiła odpowiednio 11804, 9921 i 7734. Malejące wartości są między 

innymi pochodną spadku liczby studentów w ostatnich kilku latach akademickich. 

Na podkreślenie zasługuje również to, że władze wydziału sporządziły bardzo 

szczegółową dokumentację fotograficzną ilustrującą wyposażenie każdego z laboratoriów 

oraz pracowni komputerowych. Laboratoria wykorzystywane do kształcenia studentów na 

studiach I II stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” wyposażone są w: 

1) Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki, wyposażone między innymi w: 

- specjalizowane dwa panele pomiarowe, amperomierze i woltomierze, zasilacze 

stabilizowane napięcia stałego, autotransformator, transformator obniżający napięcie; 

- specjalizowane stanowisko pomiarowe silnik-prądnica prądu stałego; zasilacze 

dwukanałowe, rezystor obciążeniowy, zasilacz stabilizowany prądu stałego 

dwukanałowy; 

- specjalizowany panel pomiarowy do zasilaczy niestabilizowanych w różnych 

konfiguracjach układowych, oscyloskop, generator przebiegów elektrycznych; 

- silnik indukcyjny klatkowy jednofazowy, autotransformator, watomierz, miernik 

prędkości obrotowej. 

2) Laboratorium Fizyki, wyposażone w: 

- wahadło rewersyjne, stoper, kamerton, brzęczyk, rurę akustyczną z tłokiem i pomiarem 

położenia tłoka; 

- wiskozymetr Stokesa, zestaw pomiarowy Angstroma, laser półprzewodnikowy; 

- oświetlacz monochromatyczny, zestaw pomiarowy, pryzmaty, lunetę, noniusze; 

- zestaw do badań dyfrakcji, lampkę spektroneonową, helium, lampkę hydrogenową; 

- zestaw do polaryzacji światła, składający się z fotodiody z miernikiem fotoprądu oraz 

z dwóch płytek polaryzacyjnych w odpowiedniej oprawie z podziałką kątową; 

- stolik goniometryczny, laser z zasilaczem; 
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- zestaw pomiarowy: zasilacz regulowany prądu stałego, 2 uniwersalne mierniki 

amperomierz i woltomierz, badany obwód elektryczny z 4 opornikami; 

- inne wyposażenie, takie jak skaner, drukarka HP Photosmart, notebook, okład 

skanowania z rejestracją, drukarka DJ 960. 

3) Laboratorium Mechaniki Płynów i Hydrauliki, wyposażone w: 

- zestawy pomiarowe nr 1-7 wykonane w Instytucie Maszyn Przepływowych w Łodzi; 

- zestaw pomiarowy nr 8, aparatura Osborna-Reynoldsa H65D firmy Didacta-Turyn; 

- zestaw pomiarowy nr 9, aparatura do badania strat przepływu firmy Didacta-Turyn; 

- zestaw pomiarowy nr 9, aparatura do badania strat przepływu firmy Didacta-Turyn ze 

zwężką Venturiego, kryzą i rurką Pitota. 

4) Laboratorium oczyszczania ścieków, wyposażone w następujący sprzęt: 

- zestaw filtrów, mikroskop, mikrometr okularowy, waga laboratoryjna, wagosuszarka; 

- zestaw komór procesowych, mikroskop, szkło laboratoryjne, biurety, odczynniki. 

5). Laboratorium Procesów Produkcyjnych, wyposażone w następujący sprzęt 

i oprzyrządowanie: 

- metalowe płyty modelowe dla odlewów motoryzacyjnych; 

- płyty podmodelowe i modele do formowania ręcznego; 

- piec oporowy sylitowy do wytopu metalu (obsługa przez prowadzącego ćwiczenie 

laboratoryjne pod nadzorem kierownika przedmiotu); 

- skrzynie formierskie; 

- narzędzia modelarskie; 

- sterowana elektronicznie profesjonalna opalarka Steinel HG 2310 LCD-elektronicznie 

regulowana, z płynną regulacją temperatury i przepływu powietrza, z precyzyjnym 

wskaźnikiem temperatury; 

- specjalnie opracowane stanowisko robocze z możliwością unieruchomienia łączonych 

próbek tworzyw sztucznych; 

- końcówki do realizacji łączenia próbek – zakupione profesjonale oraz specjalnie 

opracowane; 

- narzędzia pomocnicze i materiały łączeniowe z PVC, ABS, PE; 

- specjalnie opracowany i wykonany przyrząd pomiarowy strzałki ugięcia z automatyczną 

rejestracją realizowaną z wykorzystaniem indukcyjnego czujnika przemieszczeń PTx-10 

oraz wzmacniacza pomiarowego WG06 firmy Peltron; 

- komputer przenośny pomiarowy, oprogramowanie do rejestracji wyników pomiarów; 

- uniwersalna lutownica średniej mocy do twardego i miękkiego lutowania instalacji; 

- specjalnie opracowane stanowisko robocze z możliwością unieruchomienia łączonych 

próbek tworzyw sztucznych; 

- specjalne blaty umożliwiające prace z wysoką temperaturą; 

- palnik z wężem do butli gazowej i właściwymi końcówkami oraz butlą; 

- końcówki do realizacji łączenia próbek – zakupione profesjonale oraz specjalnie 

opracowane; 

- narzędzia pomocnicze i materiały łączeniowe; 

- specjalnie opracowany i wykonany przyrząd pomiarowy strzałki ugięcia z automatyczna 

rejestracją realizowaną z wykorzystaniem indukcyjnego czujnika przemieszczeń PTx-10 

oraz wzmacniacza pomiarowego WG06 firmy Peltron; 

- komputer przenośny pomiarowy, oprogramowanie do rejestracji wyników pomiarów; 

- stołowa tokarko–frezarka z elementami pomocniczymi i ostrzami skrawającymi; 

- profilometr cyfrowy Perthen Mahr S3P; 

- specjalnie opracowane stanowisko z automatyczną rejestracją przemieszczenia igły 

pomiarowej zrealizowane z wykorzystaniem indukcyjnego czujnika przemieszczeń PTx-

10 oraz wzmacniacza pomiarowego WG06 firmy Peltron (rys. 4); 
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- komputer przenośny pomiarowy, oprogramowanie do rejestracji wyników pomiarów; 

- stanowisko do pomiaru gazoprzepuszczalności próbek form ceramicznych wyposażone 

w zawór redukcyjny, rotametr, U-rurki i sprężarkę; 

- specjalnie przygotowane próbki mas modelowych i form ceramicznych; 

- kokila z wnęką pomiarową; 

- komputer z urządzeniami pomiarowymi temperatury serii ADAM i termoparą typu K; 

- termometr laserowy (bezdotykowy) o zakresie pomiarowym d -50°C do 1300°C; 

- oprogramowanie do opracowania i analizy wyników napisane w Visual Basic for Excel; 

- piec oporowy sylitowy do wytopu metalu (obsługa przez prowadzącego ćwiczenie 

laboratoryjne pod nadzorem kierownika przedmiotu). 

Władze uczelni i Wydziału Zarządzania powinny dokładać starań aby sukcesywnie 

unowocześniać wyposażenie sprzętowe laboratoriów, ponieważ niektóre z urządzeń zużywają 

się fizycznie i moralnie w relatywnie szybkim tempie.  

Oceniając całość warunków infrastrukturalnych trzeba podkreślić, że dobrze spełniają one 

potrzeby dydaktyczne i związane z prowadzeniem badań naukowych. Bardzo nowoczesny, 

użytkowany od 2013 roku, budynek robi wrażenie wykorzystanymi rozwiązaniami 

architektonicznymi i aranżacją wnętrz. Ponadto w jednej z sal komputerowych studenci mają 

do dyspozycji 21 laptopów a w całej przestrzeni swobodny dostęp do sieci bezprzewodowej. 

Liczba książek autorów zagranicznych dostepnych w bibliotece 

Całkowita ostatnie 3 lata aktualny rok akademicki 

164 156 164 

Do wybranych z nich należą: 

 Anderson, Jane, The green guide to specification : an environmental profiling system for 

building materials and components / JaneAnderson, David Shiers, Kristian Steele. - 4th 

ed.. - Bracknell : IHS BRE Press; Chichester : John Wiley & Sons Ltd, 2009. - VIII, 227 

s.; 

 Davidson, Frank P., Building the world : an encyclopedia of the great engineering 

projects in history. Vol. 1 / Frank P. Davidson andKathleen Lusk Brooke. - Westport; 

London : Greenwood Press, 2006; 

 Garber, Nicholas J., Traffic and highway engineering / Nicholas J. Garber, Lester A. 

Hoel. - 4th ed.. - Stamford : Cengage Learning, 2010; 

 Microsoft SharePoint Server 2007 bible / Wynne Leon, Wayne Tynes, Simeon Cathey. - 

Indianapolis : Wiley Publ., 2007; 

 Peters, Nils, Jean Prouvé (1901-1984) : the dynamics of creation / Nils Peters. - Hong 

Kong [etc.] : "Taschen", 2006; 

 Salmon, Charles G., Steel structures : design and behavior : emphasizing load and 

resistance factor design / Charles G. Salmon, John E.Johnson, Faris A. Malhas. - 5th ed.. 

- Upper Saddle River : Pearson Education Inc., 2009. 

Liczba czasopism zagranicznych w bibliotece 

całkowita ostatnie 3 lata aktualny rok akademicki 

w wersji papierowej 

3 
3 3 

w wersji 

elektronicznej 103 
103 103 

Studenci mają nieograniczony dostęp do czasopism elektronicznych za pośrednictwem 

bazy EBSCO, m.in.: 

- Systems Engineering, 

- Total Quality Management & Business Excellence (od 1990 r. -) 

- Transport & Engineering (od 2007 r. -) 

- Process & Control Engineering (PACE) (od 2003 r. -) 
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- Process Engineering (od 2001 r. -) 

- Processing (od 2005 r. -) 

- Production & Operations Management (od 2002 r. -) 

- Production Machining (od 2004 r. -) 

- Quality & Reliability Engineering International (od 1985 r. -) 

- Quality Engineering (od 2001 r. -) 

- Journal of Computing in Civil Engineering (od 1995 r. -) 

- Journal of Electrical & Computer Engineering (od 2007 r. -) 

- Journal of Electrical & Electronics Engineering (od 2009 r. -) 

- Journal of Engineering Design (od 1994 r. -) 

- Journal of Integrated Design & Process Science (od 1999 r. -) 

- Journal of Management in Engineering (od 1995 r. -) 

Planowana jest prenumerata następujących czasopism: 

- Journal of Business Economics, 

- Engineering Management Journal. 

Dostęp do światowej literatury i podręczników zapewnia się poprzez możliwość 

korzystania z międzynarodowych baz wydawnictw naukowych (np. EBSCO), zasobów 

biblioteki WSEiZ i – na podstawie umowy – zasobów bibliotek Politechniki Warszawskiej. 

Zapewniona jest infrastruktura IT umożliwiająca zdalne uczestniczenie w zajęciach 

prowadzonych przez uczelnie partnerskie. Od roku akademickiego 2013/2014 WSEiZ 

prowadzi zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (kształcenie zdalne) na własnej Platformie pod nazwą Serwis E-learningowy 

WSEiZ. W najbliższej przyszłości planowane jest prowadzenie także innych zajęć 

z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania, tym samym będzie możliwość pełnego 

włączenia uczelni partnerskich do procesu kształcenia na odległość. Ponad to, Uczelnia od 

roku 2014 jest członkiem Platformy Obsługi Nauki PLATON, prowadzonej przez NASK 

(jednostka badawczo rozwojowa, nad którą nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego), dzięki czemu studenci, nauczyciele i inni pracownicy Wydziału Zarządzania 

WSEiZ mają dostęp do: 

- usługi wideokonferencji – ułatwiające m.in. realizację międzyinstytucjonalnych, 

międzyuczelnianych projektów naukowych i dydaktycznych, 

- usługi eduroam - dzięki tej usłudze pracownicy nauki i studenci uzyskają prosty, ale 

równocześnie kontrolowany dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji 

włączonych do usługi NASK, zarówno w Polsce jak i w całej Europie, 

- usługi kampusowe - zbudowane w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-

usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną 

zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych 

elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS 

Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych 

środowiskach, 

- usługi naukowej interaktywnej telewizji HD - zapewnia możliwość produkcji, 

składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD 

o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. 

Miejsca odbywania praktyk konsultowane są z Radą Pracodawców. Jej przedstawiciele 

stwarzają studentom możliwość odbywania praktyk oraz uczestnictwa w różnego rodzaju 

warsztatach. Instytucje, do których studenci są wysyłani na praktyki zawodowe są dobrane 

adekwatnie do celów i efektów kształcenia. Praktyki są dobrze oceniane przez studentów. 

Uważają oni, że Uczelnia zaspokaja ich wymagania związane z ww. obszarem. Istnieje 

również możliwość zorganizowania praktyk indywidualnie w wybranym przez siebie 

przedsiębiorstwie. Generalnie stosowana jest reguła, że miejsce odbywania praktyki 
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zawodowej, ale również temat i zakres pracy dyplomowej, dopasowywany jest do 

indywidualnych oczekiwań studenta. 

Miejsca realizacji praktyk są zgodne z profilem kształcenia. Odbywanie praktyk następuje 

w oparciu o zasady realizacji praktyk zawodowych, sprecyzowane w Regulaminie 

studenckich praktyk zawodowych, który został wprowadzony zarządzeniem Rektora WSEiZ 

nr 27/2012 z dnia 28.09.2012 r. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki zawodowej 

zgodnie z programem kształcenia i planem studiów dla danego stopnia i kierunku kształcenia. 

Za prawidłową organizację praktyk zawodowych, w tym dobór miejsc odbywania praktyk 

odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk. 

Praktyki studentów w firmach zagranicznych 

całkowita ostatnie 3 lata aktualny rok akademicki 

Ok. 100 Ok. 25 9 

Zestawienie firm zagranicznych, prowadzących działalność w Polsce, w których studenci 

kierunku ZiIP odbyli praktyki w rok akademicki 2012/2013: 

- ArcelorMittal, 

- DELPHI,  

- DKSH GmbH,  

- ESSILOR OPTICAL LABORATORY,  

- FAURECIA,  

- RENAULT RETAIL GROUP,  

- REYNAERS,  

- RICOH,  

- SODEXO. 

Planowany jest również rozwój współpracy z firmami skupionymi we Francuskiej Izbie 

Przemysłowo-Handlowej w Polsce, która skupia firmy z kapitałem francuskim. 

Liczba studentów niepełnosprawnych na uczelni wynosi 37 a na wizytowanym wydziale 4. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie dostosowała dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych swoją infrastrukturę dydaktyczną. Pomoc oferowana studentom 

z niepełnosprawnościami obejmuje: 

- dostosowanie obiektów dydaktycznych (np. wind, toalet) do potrzeb osób 

niepełnosprawnych,  

- pomoc materialną – stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.  

- możliwość wypożyczenia przenośnego sprzętu elektronicznego dla osób 

niepełnosprawnych,  

- opiekę Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych,  

Czytelnia WSEiZ wyposażona została w stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, 

m.in.: 2 stoły z ruchomym, sterowanym elektronicznie blatem, 2 panoramiczne monitory 

i 2 specjalne klawiatury dla osób niedowidzących, 2 myszki dla użytkowników cierpiących na 

zanik mięśni rąk oraz 2 powiększalniki wideo pozwalające oglądać i powiększać tekst do 

18 razy. 

Infrastruktura dydaktyczna Wydziału Zarządzania WSEiZ w ocenie studentów obejmuje 

odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne, bibliotekę i czytelnię WSEiZ, 

urządzenia, sprzęt, materiały i oprogramowanie niezbędne do realizacji procesu kształcenia na 

wizytowanym kierunku. Studenci pozytywnie ocenili dostępności literatury wymaganej 

i zalecanej przez nauczycieli akademickich w uczelnianej bibliotece. We wszystkich 

budynkach WSEiZ jest ogólnodostępna sieć Wi-Fi oraz kioski internetowe. 

Miejsca, w których studenci odbywają praktykę są zgodne z koncepcją kształcenia 

przedstawioną dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci pozytywne ocenili 

instytucje, w których mieli możliwość odbywania praktyk. 
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Budynki dydaktyczne w większości są przystosowane są do wymagań osób 

niepełnosprawnych. Uczelnia dysponuje mini-wypożyczalnią przenośnego sprzętu 

elektronicznego dla osób niepełnosprawnych, która została uruchomiona w ramach realizacji 

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, PO KL 2007-2013. Ponadto, czytelnia WSEiZ wyposażona jest w stanowiska 

pracy dla osób niepełnosprawnych, m.in.: stoły z ruchomym, sterowanym elektronicznie 

blatem góra-dół przeznaczone dla osób z wadami kręgosłupa; panoramiczne monitory dla 

osób niedowidzących; oprogramowanie umożliwiające powiększenie wyświetlanego obrazu 

na ekranie monitora do 36 razy; klawiatury do obsługi komputera z klawiszami 

przystosowanymi dla osób niedowidzących; klawiatury dla osób z dysfunkcją kończyn 

górnych (po amputacji) - leworęczną i praworęczną; myszki dla użytkowników cierpiących na 

zanik mięśni rąk; powiększalniki wideo pozwalające oglądać i powiększać tekst oraz obrazy 

do 18 razy. 

W poprzedniej Uchwale PKA nie formułowano uwag i zaleceń dotyczących 

konieczności poprawy infrastruktury dydaktycznej. 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 
Baza dydaktyczna i infrastruktura Uczelni w pełni zapewniają realizację założonych 

efektów kształcenia. Dotyczy to zarówno sal wykładowych, ćwiczeniowych, jak 

i laboratoriów, oraz biblioteki i czytelni. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

dysponuje także infrastrukturą, która jest prawidłowo przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

6. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę w zakresie obszaru/obszarów 

kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów 

Rezultaty prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w procesie kształcenia; na 

kierunkach o profilu ogólnoakademickim jednostka stwarza studentom możliwość 

uczestnictwa w badaniach naukowych oraz zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych 

w pracy naukowo-badawczej. 

Zasady prowadzenia i finansowania badań naukowych reguluje Zarządzenie nr 38/2012 

Rektora WSEiZ z dnia 31.12.2012 roku. Zarządzenie to doprecyzowuje tryb składania 

i rozpatrywania wniosków o realizację projektów naukowych. Przyjęte regulacje obejmują 

partycypację uczelni w kosztach realizacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych 

i uzyskania tytułu naukowego profesora. Określają także zasady dofinansowania udziału 

w konferencjach i seminariach naukowych oraz innych form aktywności naukowo-badawczej. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizuje w miarę możliwości 

finansowych projekty badawcze, których rezultaty są wykorzystywane w procesie 

dydaktycznym. W poniższej tabeli zilustrowano wysokość środków finansowych 

przeznaczanych na badania naukowe WSEiZ w latach 2009-2014. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe i ich źródła 

w tys. zł 

Lp. Rodzaj badań 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ogółem 

1 Badania naukowe ze środków własnych 65,3  73,0  222,3  219,3  181,5   761,5 

2 Organizacja i współorganizacja konferencji 

naukowych 

10,0 17,0  32,5   3,5  63,0 

 Współorganizacja Międzynarodowego Sympozjum 10,0  15,6    25,6 
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IPMiT POJAZDY 

 Współorganizacja I Kongresu Ergonomii  17,0     17,0 

 Organizacja konferencji naukowej "Zrównoważony 

rozwój miast" 

  13,3    13,3 

 Współorganizacja konferencji naukowej "Komunikacja 

wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations" 

  3,5  3,5  7,0 

3 Badania zlecone 49,5    423,9  473,4 

 Badanie zlecone przez Wodociągi Miejskie w Radomiu 

Sp. z o.o. "Koncepcja techniczno-ekonomiczna poprawy 

stopnia odwodnienia osadów ściekowych podawanych 

do procesu suszenia oraz optymalizacji kosztów na 

Oczyszczalni Ścieków w Radomiu i przygotowanie 

opracowania" 

49,5      49,5 

 Badanie zlecone przez CASTORAMA POLSKA Sp.z 

o.o. "Opracowanie audytu ergonomicznego stanowiska 

pracy Kasjera w sklepie Castorama wraz z 

ergonomiczną oceną czynników" 

    4,3  4,3 

 Badanie zlecone przez MPWIK w Warszawie "Audyt 

funkcjonowania linii technologicznych ścieków i osadów 

ściekowych oczyszczalni ścieków Czajka" 

    284,5  284,5 

 Badanie zlecone przez DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. 

Warszawie "Studium możliwości odzysku metali z wód 

technologicznych związanych ze składowiskiem Żelazny 

Most dla odpadów powydobywczych KGHM Polska 

Miedź S. A" 

    135,0  135,0 

4 Badania zlecone – realizowane w ramach 

konsorcjów  
 

    70,0 50,0 120,0 

 Zleceniodawca: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. 

z o.o.; „Projekt badawczo-rozwojowy w zakresie 

badania efektywności energetycznej na terenie 

wybranych lokalizacji województwa mazowieckiego”; 

Konsorcjum: Eltrix Wielgus Baraniak Sp. J., Wyższa 

Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Sunovia 

Energy Technologies Europe Sp. z o.o. 

    55,0  55,0 

 Zleceniodawca: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. 

z o.o.; „Opracowanie dotyczące standardów w 

projektowaniu budynków szpitalnych w aspekcie 

efektywności energetycznej” w związku z realizacją 

projektu STREAMER współfinansowanego ze środków 

7 PR UE; Konsorcjum: PROJECT ENERGY Sp. z o.o., 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 

Instalacje Elektryczne Projektowanie-Nadzór-

Wykonawstwo inż. Andrzej Panek 

    15,0  15,0 

 Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. w Brzezinach; Projekt badawczo-rozwojowy: 

„Opracowanie analizy pracy ciepłowni PEC w 

Brzezinach pod kątem optymalizacji, rozbudowy i 

modernizacji zakładu – I etap”; Konsorcjum: PROJECT 

ENERGY Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Ekologii i 

Zarządzania w Warszawie, Instalacje Elektryczne 

Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo inż. Andrzej 

Panek 

     50,0 50,0 

 RAZEM 124,8 90,0 254,8 219,3 608,9 50,0 1 417,9 

Zespołowi Oceniającemu PKA udostępniono dane o publikacjach naukowych 

afiliowanych w Wydziale Zarządzania WSEiZ w Warszawie, które powstały dzięki badaniom 

naukowym realizowanym przez kadrę w latach 2009-2012. 
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Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

publikacji 

1. 

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A 

wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1. 
5 

2. 
Publikacje w innych czasopismach wymienionych w części B wykazu ministra, o której 

mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 
58 

3. 
Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych 

uwzględnionych w Web of Science 1 

4. Monografie naukowe w języku angielskim. 2 

5. Monografie naukowe w języku polskim 5 

6. Rozdziały w monografiach naukowych w języku angielskim 7 

7. Rozdziały w monografiach naukowych w języku polskim 31 

Najważniejsze osiągnięcia badawcze Wydziału Zarządzania WSEiZ w Warszawie w latach 

2009-2013 to: 

- Wyniki badań związane z technologiami pomiarowymi, stosowanymi w przemyśle 

i serwisowaniu samochodów: technologii pomiarów geometrycznych pojazdów 

i technologii tomografii komputerowej CT w zastosowaniach przemysłowych; 

- Wyniki badań dotyczące dynamiki układów: mechanicznych, produkcyjnych, 

elektrycznych, a nawet społecznych, część z nich uzyskano wspólnie z  DeVry University 

(USA); 

- Wyniki badań dotyczące technologicznych rozwiązań w odlewnictwie, przyjaznych dla 

środowiska; 

- Wyniki badań dotyczące zachowań konsumenckich; 

- Wyniki badań dotyczących technicznych aspektów zrównoważonego rozwoju miast. 

Najważniejsze monografie, afiliowane przy Wydziale Zarządzania WSEiZ w Warszawie 

w latach 2009-2013to: 

- Symboliczne obliczenia komputerowe w automatyce i robotyce; Oficyna Wydawnicza 

WSEiZ w Warszawie; 2010; ISBN: 9788362057405; L. arkuszy: 10,8; 

- Organizacja procesów podstawowych i pomocniczo–obsługowych w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym; Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie; 2010; ISBN: 

9788362057443; L. arkuszy: 15,3; 

- Sustainable urban development. Social, economic and environmental issues in urban 

planning; Oficyna Wydawnicza Wyzszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

2012; ISBN: 978-83-62057-57-3; L. arkuszy: 13,3; 

- Technical aspects of sustainable urban development. Transport and energetics issues; 

Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 2012; ISBN: 

978-83-62057-49-8; liczba arkuszy: 12,5; 

- Outdoor noise modelling, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie; 2012; ISBN: 9788362057320; liczba arkuszy: 12. 

Działalność naukowa każdego nauczyciela akademickiego jest doceniana i honorowana 

finansowo. Nie polega to na zwiększaniu comiesięcznego wynagrodzenia danego pracownika, 

lecz na uzależnianiu wysokości środków na badania naukowe w kolejnych latach 

w zależności od bieżących osiągnięć oraz na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia na 

podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.. W uczelni obowiązuje Zarządzenie 

nr 10/2013 Rektora WSEiZ z dnia 21.05.2013 roku w sprawie zasad ustalenia wysokości 

wynagrodzeń i honorariów za osiągnięcia naukowe i artystyczne, afiliowane w WSEiZ. 

W dokumencie tym wymieniono osiągnięcia naukowe i artystyczne (takie jak publikacje, 
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redakcje monografii i materiałów konferencyjnych, uzyskanie patentu, pełnienie ważnych 

funkcji w uczelni i poza nią, opieka nad kołami naukowymi, itp.), za które pracownicy 

uzyskują odpowiednią liczbę punktów, a następnie wyceniono wartość każdego punktu. 

Stworzono przy tym efektywny system motywowania, ponieważ w wycenie wartości 

punktów zastosowano progresję (do 4 punktów: 300 zł za każdy punkt, 5-19: 500 zł, od 20 

punktów: 800 zł za każdy z nich). Przyjęte rozwiązania mają proefektywnościowy charakter 

i należy je ocenić pozytywnie. Jednak rzeczywista ocena ich skutków jest na razie utrudniona, 

ponieważ obowiązują dopiero od 11 miesięcy. 

Jak stwierdzono w Raporcie Samooceny wykorzystywanie i doskonalenie systemu 

promowania działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej, z wykorzystaniem 

instrumentów finansowych i polityki kadrowej jest zadaniem strategicznym. Działania te są 

podporządkowane nie tylko podnoszeniu jakości kształcenia, ale również temu aby w kolejnej 

ewaluacji kategorii naukowej Wydział Zarządzania osiągnął kategorię „B”. Przedsięwzięcia 

te dobrze wpisują się w Strategię Rozwoju Wydziału Zarządzania na lata 2012-2022. 

Prowadzone na wizytowanym wydziale badania naukowe należy pozytywnie ocenić pod 

względem ich wpływu na realizowany proces dydaktyczny, w tym na kształtowanie programu 

kształcenia i udział studentów w projektach badawczych. 

Wydział Zarządzania WSZiE stwarza studentom możliwość uczestnictwa w badaniach 

naukowych. W ramach prac dyplomowych studenci opracowują studia przypadku, oraz 

konkretne projekty dla przemysłu – firm, w których pracują. W ramach jednego z projektów 

badawczych powstaje publikacja naukowa, której współautorami będą studenci i absolwenci. 

Wydział wspiera i zachęca studentów do aktywnego uczestnictwa w działalności naukowej 

prowadzonej przez pracowników Uczelni lub pod ich opieką, udziału w konferencjach 

naukowych oraz kołach naukowych. Z uwagi na charakter studiów w kołach naukowych 

działają przede wszystkim studenci studiów stacjonarnych. Studenci podczas spotkania z ZO 

PKA wyrazili opinię nt. nauczycieli akademickich, którzy wyniki swoich prac naukowych 

wdrażają podczas procesu kształcenia w ramach danego przedmiotu. Zdaniem studentów 

takie przykłady umożliwiają lepsze zobrazowanie pewnych procesów. 

Kadra uczestniczy w międzynarodowych konferencjach. Uczelnia wspiera finansowo 

działalność naukową nauczycieli w formie finansowania projektów badawczych o charakterze 

międzynarodowym. Dodatkowo premiuje finansowo nauczycieli publikujących 

w czasopismach zagranicznych oraz uczestniczących w konferencjach międzynarodowych, 

np.: 

- 34th IEEE Sarnoff Symposium, Pronceton University (USA); 

- IV Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych; 

- The 2012 International Conference on Synthesis, Modeling, Anaysis and Simulation 

Methods and Applications to Circut Design (SMACD) (Hiszpania); 

- International Scientific Conference – Coordinate, Measuring, Technique, 2012. 

Tworzone są wspólne zespoły badawcze z udziałem badaczy z uczelni zagranicznych. 

Uczelnia zachęca nauczycieli do prowadzenia badań międzynarodowych i chętnie wspiera 

finansowo takie zespoły badawcze, np.: 

- współpracujące z DeVry University w Downers Grove; 

- duży zespół z Done State Technical University z Rostowa nad Donem, zajmujący się 

technicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju miast; 

- realizujący projekt: „Technical Audit of Performance of Wastewater and Sludge 

Treatment Lines of the Czajka Wastewater Treatment Plant“. 

Pracownicy WSEiZ publikują w uznanych czasopismach o randze międzynarodowej, także 

z tzw. Listy Filadelfijskiej. 

Studenci zapoznawani są z wynikami najnowszych badań między innymi poprzez 

możliwość uczestniczenia w organizowanych konferencjach. Uczelnia wspiera również 
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finansowo działalność studentów, którzy również otrzymują wynagrodzenie za wystąpienia 

w ramach studenckiego ruchu naukowego WSEiZ na konferencjach naukowych. Jeżeli 

konferencja odbywa się w gmachu WSEiZ, wstęp jest wolny dla wszystkich studentów. Jeśli 

konferencja odbywa się poza Warszawą, mogą w niej brać udział uczestnicy studenckiego 

ruchu naukowego. 

Ponadto, podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych nauczyciele wykorzystują swój 

dorobek naukowy, w tym przede wszystkim najnowsze badania i publikacje. 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego. 

Zakres badań naukowych prowadzonych przez oceniany wydział jest pochodną jego 

możliwości finansowych i generalnie może być oceniony jako satysfakcjonujący. Rezultaty 

prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w procesie kształcenia; na kierunkach 

o profilu ogólnoakademickim jednostka stwarza studentom możliwość uczestnictwa 

w badaniach naukowych oraz zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy naukowo-

badawczej. Studenci pozytywnie oceniają wykorzystanie przez nauczycieli akademickich 

wyników własnych badań w procesie nauczania. 

7. Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez Uczelnię 

1) Zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste, uwzględniają zasadę równych 

szans i zapewniają właściwą selekcję kandydatów na dany kierunek studiów. 

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2013/14 określa Uchwała nr 3/04/2012 

Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

„Regulaminu zasad i warunków przyjęcia na I rok studiów na rok akademicki 2013/14”. 

Dla kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” przyjęcie na studia odbywa się na 

podstawie kolejności zgłoszeń. Zasady rekrutacji nie zależą od roku uzyskania świadectwa 

dojrzałości. 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych 

posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub 

równoważnych. Przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia odbywa się na podstawie 

kolejności zgłoszeń (do wyczerpania wolnych miejsc). Cudzoziemcy lub Polacy, którzy 

ukończyli studia poza Polską, ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, mogą być 

przyjęci, jeżeli dodatkowo legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia 

za granicą lub w Polsce, albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostile dyplomem lub innym 

dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia. 

Przyjęcie cudzoziemca na studia II stopnia bez konieczności nostryfikacji dyplomu, może 

odbyć się za zgodą Rady Wydziału na pisemny wniosek kandydata. Regulamin przyjęć na 

studia nie zawiera regulacji dyskryminujących żadnej grupy kandydatów. Określany nakład 

pracy oraz czas niezbędny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia jest prawidłowy. 

Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA pozytywne ocenili proces rekrutacji. Studia 

I stopnia są kierowane do osób posiadających świadectwo dojrzałości. Selekcja ogranicza się 

do weryfikacji spełniania powyższego warunku. Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się 

dwutorowo: na trzy semestralne studia II stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, 

na które mogą być przyjęte osoby, posiadające tytuł zawodowy inżyniera, uzyskany 

w wyniku studiów, trwających wg programu nie mniej niż 7 semestrów, lub magistra 

inżyniera oraz na czterosemestralne studia II stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria 

produkcji, na które mogą być przyjęte osoby, posiadające wyższe wykształcenie, lecz 

niespełniające powyższych warunków, w szczególności osoby posiadające tytuł licencjata, 
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magistra lub tytuł inżyniera, uzyskany w wyniku studiów, trwających 6 semestrów. 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na wizytowanym kierunku przez 

absolwenta innego kierunku studiów (w szczególności posiadających tytuł zawodowy 

licencjata) Rada Wydziału Zarządzania określiła odrębne wymagania i zasady uzupełnienia 

treści programowych, które zawarte są w programie kształcenia. Studenci studiów II stopnia 

kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, nieposiadający tytułu inżyniera są zobowiązani 

do uzupełnienia inżynierskich efektów kształcenia poprzez realizację zajęć w ramach 

semestru uzupełniającego oraz różnic programowych. Różnice programowe są wyznaczane 

indywidualnie dla każdego studenta w zależności od dotychczas uzyskanych efektów 

kształcenia. O ile zasady i procedury są dla studentów przejrzyste problemem jest realizacja 

i nadrobienie inżynierskich efektów kształcenia. Opis sytuacji został przedstawiony w pkt. 

3.1. 

2) system oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się, zawiera 

standardowe wymagania i zapewnia przejrzystość oraz obiektywizm formułowania 

ocen; 

Studenci o wymaganiach dotyczących zaliczenia przedmiotu informowani są na samym 

początku semestru. Osoby obecne na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA stwierdziły, 

że są to zawsze warunki sprawiedliwe, uczciwie przestrzegane w trakcie realizowania danego 

przedmiotu. Studenci zawsze otrzymują informacje o literaturze przedmiotu, dostępnej 

w bibliotece uczelnianej. Studenci wypowiadają się pozytywnie na temat form weryfikowania 

wiedzy, uważając, że są one na ogół dopasowane do specyfiki danych przedmiotów. 

Uczelnia zapewnia egzaminy komisyjne oraz rejestrację warunkową na kolejne semestry. 

Studenci uzyskują również informację zwrotną na temat popełnianych w pracach błędów 

i często z tej możliwości korzystają. 

Regulamin studiów WSZiE oraz program kształcenia dla wizytowanego kierunku 

precyzuje szczegółowe zasady zaliczeń i egzaminów. Każdy z nauczycieli akademickich 

w sylabusie umieszcza wymagania niezbędne do zaliczenia danego przedmiotu. Formułowane 

oceny są, zdaniem studentów, obiektywne i przejrzyste. System oceny osiągnięć studentów 

wpływa motywująco na studentów, wskazuje także na efekty, nad którymi studenci muszą 

więcej popracować, by w pełni je osiągnąć. Czas niezbędny do osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia w opinii studentów jest optymalny. 

3) struktura i organizacja programu ocenianego kierunku studiów sprzyja krajowej 

i międzynarodowej mobilności studentów; 

Uczelnia prowadzi niezbyt rozwiniętą współpracę międzynarodową Za współpracę 

międzynarodową odpowiada Dział Marketingu i Współpracy Międzynarodowej WSEiZ. 

Wśród zadań projakościowych, które realizuje Dział można wymienić realizację programu 

ERASMUS, w którym WSEiZ uczestniczy od roku 2003. 

Zespół Oceniający stwierdza, że współpraca międzynarodowa w ramach programu 

ERASMUS prowadzona na WSEiZ jest niezbyt rozwinięta. Pracownicy i studenci mają 

podawane informacje, że współpraca może przyczynić się do zainicjowania wspólnych 

przedsięwzięć naukowych między uczelniami i przerodzić się w intensywniejszą, bilateralną 

formę współpracy, ale z niej słabo korzystają. Uczelnia nie stwarza żadnych problemów 

z zaliczaniem uzyskanych za granicą punktów ECTS. Jednostka nie wdrożyła programu 

wymian krajowych. Studenci nie wyrażają jednak zainteresowania udziałem w takim 

programie. 
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Studenci w ramach studiów na kierunku odbywają obowiązkowy lektorat z języka obcego. 

Studenci są zainteresowani głównie językiem angielskim, Uczelnia oferuje jednak pulę 

języków do wyboru. Osoby obecne na spotkaniu z Zespołem Oceniającym pozytywnie 

oceniły poziom prowadzonych lektoratów. 

Liczba studentów zagranicznych 

całkowita ostatnie 3 lata aktualny rok akademicki 

3 3 1 

Liczba wykładowców zagranicznych 

całkowita ostatnie 3 lata aktualny rok akademicki 

3 1 0 

Liczba umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi 

całkowicie ostatnie 3 lata aktualny rok szkolny 

10 10 9 

Wykaz umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi: 

 Państwowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Wykorzystania Przyrody Ukrainy w 

Kijowie (Ukraina) 

o umowa o współpracy dydaktycznej i naukowej 

 Państwowy Uniwersytet Techniczny w Rostowie (Rosja) 

o umowa o współpracy dydaktycznej i naukowej 

 Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franki (Ukraina) 

o umowa o współpracy dydaktycznej i naukowej 

 Instytut Hydrotechnicznych Technologii i Melioracji Ukraińskiej Narodowej Akademii 

Nauk w Kijowie (Ukraina) 

o umowa o współpracy naukowej 

 DeVry University, Downers Grove, Illinois (USA) 

o współpraca dydaktyczna i naukowa, liczne publikacje naukowe 

 Uniwersytet Nauk Stosowanych, Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie (Litwa) 

o umowa o współpracy dydaktycznej i naukowej 

 Uniwersytet Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku (Ukraina) 

o umowa o współpracy dydaktycznej i naukowej 

 Riazański Państwowy Uniwersytet Agrotechnologiczny im. P.A.Kostyczewa w Riazaniu 

(Rosja) 

o umowa o współpracy dydaktycznej i naukowej 

 Mieszczerski Ośrodek Naukowo-Techniczny w Riazaniu (Rosja) 

o umowa o współpracy naukowej 

 International Academy of Ecology and Life Protection Sciences w St. Petersburgu (Rosja) 

o umowa o współpracy dydaktycznej i naukowej 

Planowane są w przyszłości umowy: 

- Universität Stuttgart (Niemcy),  

- Universidad Europea de Madrid (Hiszpania),  

- Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu (Ukraina) – w 

trakcie podpisywania umowy o współpracę; 

o Formy współpracy: wymiana akademicka studentów i nauczycieli oraz rozwój 

wspólnie prowadzonych badań naukowych. 

Liczba umów Erasmus s uczelniami zagranicznych 

całkowicie ostatnie 3 lata aktualny rok szkolny 

9 2 D + LI 2 

Wykaz umów – Erasmus + (2014-2020): 

- Instituto Politécnico de Bragança (Portugalia)- Archit.,Zarządzanie  
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- Svenčilište u Zagrebu (Chorwacja) – Arch. II stopień, 

- Universidad Politécnica de Cartagena (Hiszpania) – Arch., 

- Universidad de A Coruña (Hiszpania) – Arch., 

- Istanbul Kultur University (Turcja) – Arch., Zarządzanie, 

- Istanbul Aydin University (Turcja) – Arch., 

- Fachhochschule Düsseldorf (Niemcy)– University of Applied Sciences – Arch.,  

- Kaunas Forestry and Environmental Engineering College of Higher Education (Litwa) 

– Arch., 

- Gediz University (Turcja) – Arch., Zarządzanie. 

Planuje się podpisanie umowy: 

- Erasmus plus (uczelnia otrzymała Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020) 

Liczba umów o współpracy z firmami, izbami handlowymi oraz zagranicznymi 

całkowicie ostatnie 3 lata aktualny rok akademicki 

15 6 15 

Wykaz umów o współpracy z firmami, izbami handlowymi oraz zagranicznymi: 

 Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce 

o siedziba: ul. Widok 8; 00-023 Warszawa 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 Gigamax. Piotr Świętochowski 

o siedziba: ul. Erazma Ciołka 8 lok. 301; 01-402 Warszawa 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 Comastudio. Sabrina Szymańska  

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 Project Energy Sp. z o.o.  

o siedziba: Al. Solidarności 115 lok. 2; 00-014 Warszawa 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 Eltrix Energia Piotr Baraniak  

o siedziba: ul. Jaworskiego 4; 05-090 Raszyn 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 Bajor Consulting 

o siedziba: ul. Urzędnicza 39/63; Łódź 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 AP Edukacja – Platforma E-edu.pl 

o siedziba: ul. Piotrkowska 85 lok. 12; 90-423 Łódź 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 Warsztat PR 

o siedziba: ul. ks. B. Sychty 11/2; 80-272 Gdańsk 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 CASE-Doradcy Sp. z o.o.  

o siedziba: ul. Polna 40/212; Warszawa 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 
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 Mrozek Sp. z o.o.  

o siedziba: ul. Ustrzycka 8; Warszawa 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 Ricoh Polska Sp. z o.o.  

o siedziba: Al. Jerozolimskie 146 A; 02-305 Warszawa 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 SAD Sp. z o.o.  

o siedziba: ul. Puławska 182; Warszawa 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 DURAL Sp. c.  

o siedziba: ul. Sikorskiego 119, Klaudyn 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 DURALBOND S.J. 

o siedziba: ul. Sikorskiego 119, Klaudyn  

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie 

o Al. Jana Pawła 69; 01-038 Warszawa 

o członek Rady Pracodawców Wydziału Zarządzania 

o współpraca w zakresie dydaktyki, badań naukowych i promocji 

Planuje się na przyszłość: 

- rozszerzenie współpracy z pracodawcami zagranicznymi w zakresie dydaktyki 

(realizacja praktyk zawodowych, prowadzenie zajęć, prace dyplomowe) oraz badań 

dzięki współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce. Pierwsze 

spotkanie z firmami zagranicznymi planowane jest na koniec kwietnia 2014 r., między 

innymi z: Egis Sp. z o.o., Guitel Sp. z o.o., i wiele innych; 

- planujemy także rozwój współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną, dla której 

realizowaliśmy szereg badań naukowych i ekspertyz; 

- podpisanie umowy o współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, której 

Dyrektor uczestniczył w organizowanej przez Wydział Zarządzania konferencji 

naukowej; 

- rozwój współpracy z uczelniami ze Słowacji za pośrednictwem Karpackiego 

Towarzystwa Oświatowego i Naukowego z Krosna. 

Proces dydaktyczny (metody nauczania) uwzględniają cele związane z internacjonalizacją. 

Programy kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uwzględniają zajęcia 

prowadzone w języku angielskim. W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie tej 

oferty o kolejne przedmioty, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia możliwości 

mobilności akademickiej. Ponadto, znacząca część kadry dydaktycznej włada językiem 

angielskim lub innym językiem obcym, zatem istnieje możliwość prowadzenia także 

indywidualnych konsultacji. W ramach programu Erasmus, studenci mają możliwość 

realizacji praktyk zawodowych zagranicą. 

Uczelnia w marcu 2014 r., ze względu na zwiększone zainteresowanie studiami ze strony 

obywateli Ukrainy i innych państw Europy Wschodniej, zatrudniła w Biurze Marketingu 

i Współpracy Międzynarodowej p. Irinę Łapanowską, władającą językiem ukraińskim 

i rosyjskim jako językami ojczystymi, która prowadzi zarówno promocję Uczelni i Wydziału 

zagranicą, a także wspiera proces rekrutacji cudzoziemców. Pełni także rolę Uczelnianego 
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Opiekuna Cudzoziemców, który będzie studentów wspierał zarówno na etapie rekrutacji, 

podczas nauki oraz w trudnościach administracyjnych związanych z pobytem cudzoziemców 

w Polsce (np. w procedurze uzyskiwania wiz, ubezpieczeń zdrowotnych, itp.). Będzie także 

wspierała studentów w organizowaniu akademika lub innego miejsca zamieszkania. 

Zapewniono poznawanie języka polskiego i kultury polskiej studentom obcokrajowcom 

w ramach współpracy z firmą Edu and More – szkołą języka polskiego dla cudzoziemców, 

do której kierowała kandydatów na studia i studentów cudzoziemców na kursy 

przygotowawcze. W roku 2014 WSEiZ uruchomi własną Szkołę Letnią Języka Polskiego dla 

Cudzoziemców, ze względu na obserwowany wzrost zainteresowania podjęciem studiów 

przez obywateli Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi. Elementami letniej szkoły będą zajęcia 

z języka polskiego oraz zajęcia z kultura żywego słowa –wybrane aspekty polskiej literatury 

współczesnej, zarys historii Polski, historia kultury polskiej. 

Biorąc pod uwagę obecną niewielką liczbę studentów cudzoziemców na kierunku 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w Uczelni nie stworzono jeszcze odrębnego systemu 

zapobiegającego konfliktom i dyskryminacji. Narzędziami wykorzystywanymi w przypadku 

pojawienia się ewentualnych konfliktów wykorzysta się w stosunku do studentów polskich, 

między innymi: rozmowy z władzami Wydziału (Dziekanem) i Uczelni (Rektorem), 

upomnienia, postępowanie dyscyplinarne. Studentów cudzoziemców obowiązuje również 

Kodeks Etyki Studenta WSEiZ, opracowany przez Samorząd Studencki. 

4) system pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyja rozwojowi naukowemu, 

społecznemu i zawodowemu studentów oraz skutecznemu osiąganiu założonych 

efektów kształcenia. 

Wszystkie podstawowe informacje związane z poszczególnymi przedmiotami studenci 

mogą znaleźć w sylabusach, które są w opinii studentów rodzajem „przewodnika po 

przedmiocie”. W opinii studentów informacje zawarte w sylabusach są przydatne. Studenci 

podkreślają dobre relacje z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Nauczyciele akademiccy 

są dostępni w godzinach konsultacji, które dostosowane są do potrzeb studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Większość wykładowców podaje do siebie kontakt 

mailowy. Nauczyciele akademiccy udostępniają studentom niezbędne materiały dydaktyczne, 

co jest w opinii studentów bardzo pomocne. Studenci mogą swobodnie wybrać promotora 

pracy dyplomowej oraz temat realizowany pod jego kierunkiem. Większość prac 

dyplomowych związana jest z przemysłem i firmami, w których studenci zdobywają własne 

doświadczenie zawodowe. Wsparcie merytoryczne w procesie dyplomowania jest pozytywnie 

oceniane przez studentów. Promotorzy pomagają studentom w poszukiwaniu źródeł 

informacji, służąc radą i wsparciem merytorycznym przy rozwiązywaniu konkretnych 

problemów. Przedmioty obieralne wybierane są w ramach specjalności, deklarowanych przez 

studentów już na etapie rekrutacji. Studenci są zadowoleni z obowiązującego harmonogramu 

zajęć zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Studenci 

z niepełnosprawnościami poza dobrze wyposażoną i przystosowaną infrastrukturą mogą 

liczyć na wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, który jest dla 

nich dostępny podczas stałych dyżurów, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Godziny pracy dziekanatu oraz pomoc ze strony pracowników administracji studenci 

oceniają pozytywnie. Dostęp do bieżących informacji o przebiegu studiów studenci uzyskują 

za pośrednictwem internetowego systemu Wirtualna Uczelnia. Jest to platforma, na której 

umieszczane są informacje dotyczące spraw studenckich - godziny dyżurów wykładowców, 

harmonogram zajęć oraz zjazdów studentów niestacjonarnych, wykaz przedmiotów 

odbywanych w formie godzin kontaktowych oraz e-learningu. Na studiach I stopnia 

wizytowanego kierunku zajęcia z języka angielskiego, zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu 
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Studiów WSEiZ, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Do ich prowadzenia Uczelnia wykorzystuje platformę zdalnego nauczania pod nazwą Serwis 

E-learningowy WSEiZ. Platforma oferuje stały dostęp do cyfrowych materiałów wideo, 

audio, animacji i zbiorów multimedialnych zadań i ćwiczeń kompleksowo rozwijających 

znajomość języka angielskiego. Serwis E-learningowy WSEiZ zapewnia bieżącą kontrolę 

postępów w nauce studentów. Zajęcia z wykorzystaniem Serwisu E-learningowego WSEiZ 

kończą się zaliczeniem lub egzaminem w siedzibie Uczelni, w warunkach kontrolowanej 

samodzielności. Studenci pozytywnie oceniają to rozwiązanie. Warunki, formy, tryb 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów określa Regulamin 

pomocy materialnej dla studentów WSEiZ wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 2.1/2012 

z dnia 29 marca 2012 r. (zmieniony zarządzeniem Rektora nr 21/2012 z dnia 28.09.2012 r. 

oraz zarządzeniem Rektora nr 21/2013 z dnia 14.09.2013 r.) w porozumieniu z uczelnianym 

organem Samorządu Studenckiego. W opinii studentów system pomocy materialnej działa 

w sposób prawidłowy. Pozytywnie należy ocenić sposób przyznawania świadczeń, ich 

wysokość oraz terminowość wypłat. Głównym czynnikiem motywującym do osiągania 

lepszych efektów jest stypendium rektora dla najlepszych studentów. Podstawowym 

kryterium uprawniającym do ubiegania się o nie jest średnia ocen. Informacje na temat 

pomocy materialnej znajdują się na stronie internetowej Uczelni, szczegóły studenci mogą 

uzyskać w dziekanacie. Wsparcie w ubieganiu się o pomoc materialną studenci oceniają 

pozytywnie. Uczelnia udostępnia infrastrukturę dydaktyczną do dyspozycji studentów 

również poza godzinami objętymi planami zajęć. Studenci chcący rozpocząć bądź rozwijać 

swoją karierę zawodową mogą korzystać z pomocy Biura Przedsiębiorczości Akademickiej 

WSEiZ, które koncentruje się na praktycznym przygotowaniu studentów do rynku pracy 

podczas studiów. Biuro oferuje studentom bezpłatne konsultacje psychologa pracy 

i prawnika, w zakresie doradztwa zawodowego, prawa pracy czy zakładania własnej firmy. 

Jednostka ta organizuje również Targi Pracy i różne warsztaty skierowane do studentów 

pomocne w poruszaniu się na rynku pracy – jak napisać CV, przejść rozmowę rekrutacyjną, 

funkcjonować w mediach społecznościowych. BPA WSZiE jest też pośrednikiem między 

pracodawcami i studentami, w przypadku praktyk czy staży. Studenci, którzy korzystali 

z oferty biura pozytywnie oceniają wsparcie i jego działalność. Jako pozytywne aspekty 

procesu kształcenia studenci wymienili możliwość uczestniczenia w wyjazdach poglądowych 

do współpracujących z Uczelnią zakładów produkcyjnych, a także spotkania i wykłady 

praktyków gospodarczych. Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA wyrazili opinię, 

że główną motywacją do podjęcia studiów na ocenianym kierunku w WSZiE był poziom 

kształcenia oraz opinie o wymagających wykładowcach. Studenci przyznali, że niektórzy 

z nauczycieli akademickich stosują nienowoczesne metody dydaktyczne – ograniczają się 

tylko wygłaszania wykładów, używają foliogramów. Studenci oczekiwaliby bardziej 

zróżnicowanych i angażujących form. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego pozytywnie 

ocenił wsparcie jakie Samorząd uzyskuje od władz Wydziału i Uczelni, w szczególności 

Prorektora. Samorząd współpracuje z przedstawicielami studentów, którzy wybierani są do 

Rad Wydziałów oraz opiniuje wszystkie projekty dokumentów, dotyczące spraw studenckich. 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego aktywnie uczestniczyli w projektowaniu 

kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej. W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych 

studenci zawsze mogą uzyskać pomoc ze strony swoich przedstawicieli w Samorządzie 

Studenckim. Najczęściej jednak takie przypadki rozwiązywane są bezpośrednio 

z nauczycielem akademickim. W sprawach indywidualnych zawsze do dyspozycji studentów 

są władze Wydziału. 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego4 w pełni 
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Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste i uwzględniają zasadę równych szans. 

Nie wyszczególniono przedmiotów, z których kandydat otrzymywałby punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym co może budzić wątpliwości właściwej selekcji kandydatów na dany kierunek 

studiów. 

2) System oceniania osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się. Zawiera 

standardowe wymagania i zapewnia przejrzystość oraz obiektywizm formułowania ocen. 

Jest przejrzysty, ogólnie znany, regularnie komunikowany. Wymagania znane są studentom już 

na początku zajęć dydaktycznych. 
3) Uczelnia wspiera wymianę międzynarodową, ale zainteresowanie nią jest niezbyt duże ponieważ 

większość studentów pracuje i nie są zainteresowani wyjazdami. Biegłość studentów 

w posługiwaniu się językiem obcym jest również pewną przeszkodą. Należy podjąć działania 

mające na celu zwiększenie wymiany studenckiej, zwłaszcza na studiach stacjonarnych. 
4) System pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej wspiera skuteczność edukacji 

i rozwiązywanie indywidualnych problemów studentów, sprzyja rozwojowi naukowemu, 

społecznemu i zawodowemu studentów. Dzięki temu w końcowym etapie kształcenia studenci 

są w stanie osiągnąć wszystkie założone dla ocenianego kierunku efekty kształcenia. 

8. Jednostka rozwija wewnętrzny system zapewniania jakości zorientowany 

na osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 

1) Jednostka wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem studiów oraz 

dokonuje systematycznej, kompleksowej oceny efektów kształcenia; wyniki tej oceny 

stanowią podstawę rewizji programu studiów oraz metod jego realizacji zorientowanej 

na doskonalenie jakości jego końcowych efektów. 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii 

i Zarządzania Warszawie został wprowadzony uchwałą Senatu z dnia 16 września 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia na Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Następnie Senat Uchwałą nr 3/12/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wewnętrznego 

systemu zapewnienia znowelizował oraz dostosował system to obecnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Wskazana została struktura odpowiedzialności w obszarze zapewniania i doskonalenia 

jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania obejmująca zarówno organy 

Uczelni (Rektor, Senat, Rady Wydziałów, Dziekani), jak i powołane dla potrzeb tego systemu 

ciała wielo- i jednoosobowe (m.in. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowe 

Komisje ds. Jakości Kształcenia, Zespoły Dydaktyczne ds. Dyplomowania, Zespoły 

Dydaktyczne ds. Praktyk, Zespoły Dydaktyczne Tematyczne, Pełnomocnik Rektora 

ds. Jakości Kształcenia, Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości na Kierunkach Studiów, 

Pełnomocnicy ds. Dyplomowania, Pełnomocnicy ds. Praktyk, Kierownicy Studiów 

Podyplomowych, Opiekunowie Specjalności, Koordynatorzy Przedmiotów). W celu 

uzyskania większej przejrzystości struktury decyzyjnej funkcjonującej w ramach systemu 

zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia opracowano algorytm organizacyjny, 

w którym przedstawione zostały wzajemne powiązania oraz współzależności. Dla organów 

i osób współtworzących tę strukturę zostały dookreślone szczegółowe zakresy kompetencji, 

będące pochodną kompetencji Statutowych określonych dla organów Uczelni, jak i zadań 

wynikających z potrzeb procesu kształcenia oraz funkcjonowania samego systemu 

zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 

Podczas oceny na miejscu szczegółowemu oglądowi poddano dokumentację związaną 

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

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



48 
 

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

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

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

z funkcjonowaniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, polityką 

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

monitorujących jakość kształcenia. Ponadto zapoznano się z dokumentacją będącą efektem 

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

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

aktywności tych ciał oraz rzeczywistego ich zaangażowania w problematykę zapewniania 

i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni. 

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

prowadzenia badań monitorujących jakość kształcenia zostały określone rodzaje badań, 

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

przeprowadzenie i sposób wykorzystania wyników prowadzonych badań. W zarządzeniu 

określono, iż badania monitorujące jakość kształcenia obejmują następujące aspekty: program 

kształcenia, proces dydaktyczny, kadrę naukowo-dydaktyczną, obsługę administracyjną 

procesu dydaktycznego, zaplecze dydaktyczne, proces rekrutacyjny, oczekiwania 

pracodawców wobec absolwentów opuszczających uczelnie wyższe. 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na ocenianym kierunku jest 

elementem systemu funkcjonującego na Wydziale Zarządzania oraz w Uczelni. Należy 

stwierdzić, że system ten jest zinstytucjonalizowany w zadowalającym stopniu oraz 

przejrzysty: Uchwały Senatu, Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, pełnomocnik 

Rektora ds. Jakości Kształcenia, Dziekan i pełnomocnicy dziekana ds. Jakości na Kierunku 

Studiów, kierownik Biura Karier oraz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia prace 

związane z opisem kształcenia prowadzone są zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram 

Kwalifikacji. 

Elementem mobilizującym pracowników do poprawy jakości kształcenia jest system 

ankietyzacji oraz hospitacji. Ankietowanie studentów i absolwentów odbywa się w formie 

elektronicznej w internetowym systemie Wirtualna Uczelnia, po zakończeniu każdego cyklu 

zajęć dydaktycznych, nie rzadziej niż raz na semestr. Elektroniczną ewaluację pracy 

nauczyciela przez studentów, uzupełnia regularne, co semestralne badanie prowadzone 

z wykorzystaniem wersji papierowej ankiety. (Zarządzenie Rektora Nr 22/2013 z dnia 28 

października 2013 r.). Analizy wypełnionych przez studentów ankiet dokonuje Dział Jakości 

Nauczania i Badań, który sporządza z nich semestralne raporty studenckiej oceny pracy 

nauczycieli akademickich. Raporty przekazywane są Rektorowi Uczelni, Dziekanom 

Wydziałów, bezpośrednim przełożonym nauczycieli i innym podmiotom odpowiedzialnym za 

zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia, w tym komisją ds. jakości.  

Pewien niepokój budzi proces ankietyzacji przeprowadzanej wśród studentów. Obecnie 

obowiązujące procedury powodują wybiórczość systemu ankietyzacji zajęć 

przeprowadzanych przez studentów (władze Wydziału dokonują wyboru zajęć oraz 

wykładowców) oraz ich okresowość. W tym sensie ten element systemu jest niekompletny 

oraz niesystematyczny, a rola studentów w procesie zapewniania jakości jest ograniczona. 

Należy podkreślić, że ww. zasady zostały określone na poziomie ogólnouczelnianym. Na 

pozytywną ocenę zasługują niektóre zmiany dotyczące procesu ankietyzacji np. w zakresie 

przekazywania wyników osobie pełniącej funkcję starosty roku. 

Udostępniona dokumentacja dotycząca procesu ankietyzacji wskazuje, że tworzone na 

podstawie badania opracowania są dość ogólne i ograniczają się do krótkiej analizy 

statystycznej, nie uwzględniając ewentualnych zaleceń będących podstawą do doskonalenia 

słabiej ocenionych przez studentów obszarów. 
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Władze Wydziału przedłożyły dokumentację związaną ze spotkaniami zespołów 

ds. jakości kształcenia. Prace Zespołu ds. Jakości Kształcenia są dokumentowane a wnioski 

przekazywane władzom wydziału. Dodatkowo Zespół przygotowuje sprawozdania ze swojej 

działalności, które następnie przekazywane są Rektorowi. Należy podkreślić, że na początku 

roku akademickiego Zespół ustala szczegółowy harmonogram swoich prac, wraz 

z określeniem terminu realizacji poszczególnych zadań. Analiza dokumentacji prac Wydziału 

wskazuje, iż tematyka jakości kształcenia jest omawiana także na posiedzeniach Rady 

Wydziału. 

Warto podkreślić, że zarówno na poziomie Uczelni jak i Wydziału sukcesywnie 

podejmowane są działania, mające na celu stworzenie kompleksowych ram prawnych dla 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Wyraża się to m. in. 

aktualizacją obowiązujących procedur, mającą na celu uwzględnienie weryfikacji większości 

czynników mających wpływ na jakość kształcenia. Doceniając dotychczas podjęte działania 

w zakresie tworzenia odpowiednich regulacji, należy jednocześnie zwrócić uwagę na potrzebę 

uszczegółowienia i wskazania odpowiednich narzędzi do realizacji celów wynikających 

z dokumentów konstytuujących wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. 

Monitorowanie wyników jakości procesu kształcenia oraz efektów kształcenia odbywa się 

poprzez wewnętrzną sieć intranetową Uczelni. 

Wyniki monitorowania jakości procesu kształcenia wypracowane w gremiach działających 

na rzecz WSZJK znane są studentom, gdyż są oni członkami takich organów jak Senat, Rada 

Wydziału, Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia czy Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia. Kwestie związane z zapewnianiem jakości kształcenia konsultowane są 

ze studentami i w ich opinii zdanie studentów zawsze brane jest pod uwagę. Studenci obecni 

na spotkaniu z ZO PKA, którzy mieli pewne zastrzeżenia i wyrazili je w ankiecie 

ewaluacyjnej bądź w rozmowie z nauczycielami akademickimi, dostrzegają zmiany 

wprowadzane przez władze Wydziału, oceniając je pozytywnie. 

2) W procesie zapewniania jakości i budowy kultury jakości uczestniczą pracownicy, 

studenci, absolwenci oraz inni interesariusze zewnętrzni. 

Upowszechnianie informacji dotyczących wyników monitorowania jakości procesu 

kształcenia i uzyskiwanych efektów kształcenia oraz wprowadzanych zmian prowadzone jest 

wielotorowo. 

Informacje na temat kształcenia są zlokalizowane w licznych źródłach, co pozwala na 

pozytywną ocenę jej dostępności. Uczelnia jest obecna w lokalnych mediach oraz portalach 

internetowych, z którymi aktywnie i systematycznie współpracuje. Informacje o efektach 

kształcenia, planach zajęć, terminach sesji, a także wszelkich sprawach organizacyjnych 

związanych z funkcjonowaniem Uczelni studenci mogą uzyskać w Internecie, na stronie 

głównej uczelni. 

Udział studentów w procesie zapewnienia jakości kształcenia posiada 

zinstytucjonalizowany wymiar: przedstawiciele tej grupy wewnętrznych interesariuszy 

wchodzą w skład Rady Wydziału zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym oraz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Protokoły z posiedzeń ww. 

organów wskazują, że przedstawiciele studentów są obecni podczas ich obrad. 

Przedstawiciele studentów starają się aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz 

doskonalenia jakości kształcenia. Przykładem takich działań były konsultacje dotyczące 

ankiety ewaluacyjnej, gdzie studenci mogą ocenić poszczególne elementy zajęć z danego 

przedmiotu oraz prowadzącego. Zgłaszane przez studentów propozycje zawsze 

są dyskutowane na posiedzeniach ww. gremiów. Wszystkie akty dotyczące spraw studenckich 

– Regulamin Studiów, Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej są ze studentami 
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konsultowane i mają oni bezpośredni wpływ na ostateczny kształt tych dokumentów. Każda 

uchwała podejmowana przez wspomniane organy zapada przy współudziale studentów. 

Aktywność studentów obejmuje także wyrażanie opinii odnośnie programów kształcenia. 

Studenci uczestniczą w badaniach oceny nakładu pracy na zajęciach dydaktycznych oraz 

oceny praktyk zawodowych. Władze Uczelni i Wydziału są w stałym kontakcie 

z przedstawicielami Samorządu Studenckiego, którzy włączani są we wszystkie istotne 

decyzje dotyczące procesu kształcenia. 

W procesie zapewniania jakości kształcenia biorą również udział interesariusze zewnętrzni 

poprzez Wydziałową Radą Pracodawców, która pozytywnie oddziaływuje na różnych etapach 

procesu dydaktycznego. 

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 +/- + + + + + 
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 ogólnego3 w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) System zapewnienia jakości kształcenia jest w znaczącym stopniu zinstytucjonalizowany 

oraz przejrzysty. Pewne zastrzeżenia budzi dotychczasowa praktyka ankietyzacji zajęć 

przeprowadzanych przez studentów. Ocenie poddawani są tylko niektórzy (wytypowani 

przez władze Wydziału) nauczyciele akademiccy. Poddanie corocznej/semestralnej ocenie 

przez studentów wszystkich nauczycieli akademickich w sposób znaczący zwiększyłoby 

efektywność tego systemu. Pozytywnie należy ocenić podejmowane sukcesywnie działania 

mające na celu stworzenie kompleksowych ram prawnych dla funkcjonowania 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Zaleca się jednak zwrócenie 

szczególnej uwagi na potrzebę uszczegółowienia i wskazania odpowiednich narzędzi do 

realizacji celów, wynikających z dokumentów konstytuujących wewnętrzny system 

zapewniania jakości kształcenia. Studenci są informowani oraz dostrzegają wyniki płynące 

z monitorowania jakości procesu kształcenia. 

2) Udział pracowników i studentów w budowanie jakości i kultury jakości jest widoczny. 

Studenci wchodzą w skład Rady Wydziału oraz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia, co należy ocenić pozytywnie. Studenci mają zapewniony odpowiedni udział 

w procesie zapewniania jakości kształcenia. Aktywne uczestnictwo studentów w gremiach 

działających na rzecz zapewniania jakości kształcenia należy ocenić pozytywnie. Wydział 

posiada dobre kontakty z otoczeniem „przemysłowym - stołecznym”, co umożliwia 

zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych w pracach nad poprawą jakości 

kształcenia. Interesariusze zewnętrzni biorą również udział w procesie zapewniania jakości 

kształcenia poprzez Wydziałową Radą Pracodawców, która pozytywnie oddziaływuje na 

różnych etapach procesu dydaktycznego. 
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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 

 X    

2 

cele i efekty 

kształcenia oraz 

system ich 

weryfikacji 

 X    

3 program studiów   X   

4 zasoby kadrowe  X    

5 
infrastruktura 

dydaktyczna 
 X    

6 

prowadzenie 

badań 

naukowych
3
 

 X    

7 

system wsparcia 

studentów w 

procesie uczenia 

się 

 X    

8 

wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

jakości 

 X    

Ocena możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia i rozwoju ocenianego 

kierunku w wizytowanej jednostce oraz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, 

a także wskazanie obszarów nie budzących zastrzeżeń, w których wewnętrzny system 

zapewnienia jakości kształcenia jest wysoce efektywny oraz obszarów wymagających 

podjęcia określonych działań (uzasadnienie powinno odnosić się do konstatacji 

zawartych w raporcie, zawierać zalecenia). 

Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizuje cele 

założone w misji i strategii jednostki. Pozytywnie należy ocenić współpracę Uczelni i władz 

Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi poprzez Wydziałową Rade Pracodawców. Poziom 

i profil studiów ze szczególnym określeniem celów i efektów kształcenia jak również 

perspektyw rozwoju, można przypisać interesariuszom wewnętrznym. Studenci aktywnie 

uczestniczą w procesie określania koncepcji kształcenia. 

Profil kształcenia kierunku określono jednoznacznie. Dobrze opracowano kierunkowe 

efektów kształcenia oraz sylabusy (karty modułowe), które precyzują uzyskane w ramach 

tych modułów (przedmiotów) efekty kształcenia. Tylko niektóre z opracowanych sylabusów 

wymagają nieznacznej korekty ze względu na przewidywaną interdyscyplinarność 

                                                           
3 Ocena obligatoryjna jedynie dla studiów II stopnia i jednolitych magisterskich. 
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przedstawianych zagadnień. Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria 

produkcji zostały sformułowane w sposób zrozumiały również dla studentów. 

Opracowany systemu kształcenia jest spójny, przejrzysty i publicznie dostępny  

umożliwiając weryfikację efektów kształcenia na każdym etapie studiów. Monitorowanie 

karier absolwentów jest prowadzone prawidłowo. Efekty wynikające z tego monitoringu są 

aktualnie wyraźnie widoczne na „poziomie” akredytowanego kierunku a wyniki badań są 

podstawą do modyfikacji programów kształcenia. 

Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie wszystkich 

zakładanych celów i efektów kształcenia w końcowym etapie kształcenia.  

Treści programowe przedmiotów tworzą spójną całość jako zbiór indywidualnych 

programów dość dobrze ze sobą powiązanych. W koncepcje kształcenia na kierunku dobrze 

wpisuje się rola praktyk. 

Liczba pracowników naukowo - dydaktycznych i struktura ich kwalifikacji umożliwia 

osiągnięcie zakładanych celów i efektów kształcenia na kierunku „zarządzanie i inżynieria 

produkcji”. Spośród 19 osób zgłoszonych do minimum kadrowego, 16 osób spełnia wymogi 

formalne, aby można je było zaliczyć do tego minimum. Dlatego też można stwierdzić, 

że wypełnione są wymogi dotyczące kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku 

„zarządzanie i inżynieria produkcji”. Do minimum kadrowego zaliczonych zostało: 

6 pracowników z tytułem profesora, 2 pracowników ze stopniem doktora habilitowanego 

i 8 pracowników ze stopniem doktora posiadających dorobek naukowy z dziedzin i dyscyplin 

naukowych, do których przypisane zostały efekty kształcenia. Kadra bardzo dobrze 

przygotowana pod względem merytorycznym oraz struktury kwalifikacji umożliwia 

osiągnięcie celów nauczania. Uczelnia troszczy się o stałe podnoszenie poziomu kształcenia 

poprzez prowadzenie polityki kadrowej umożliwiającej pozyskiwanie i wspieranie 

specjalistów z określonych dziedzin i dyscyplin naukowych. 

Baza dydaktyczna i infrastruktura Uczelni w pełni zapewniają realizację założonych 

efektów kształcenia. Dotyczy to zarówno sal wykładowych, ćwiczeniowych, jak 

i laboratoriów, oraz biblioteki i czytelni. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

dysponuje także infrastrukturą, która jest prawidłowo przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Zakres badań naukowych prowadzonych przez oceniany wydział jest pochodną jego 

możliwości finansowych i generalnie może być oceniony jako satysfakcjonujący. Rezultaty 

prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w procesie kształcenia; na kierunkach 

o profilu ogólnoakademickim. Jednostka stwarza studentom możliwość uczestnictwa 

w badaniach naukowych oraz zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy naukowo-

badawczej. Studenci pozytywnie oceniają wykorzystanie przez nauczycieli akademickich 

wyników własnych badań w procesie nauczania. 

Zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste i uwzględniają zasadę równych 

szans. System oceniania osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się pod 

względem przejrzystości oraz obiektywizmu formułowania ocen. Wymagania znane są 

studentom już na początku zajęć dydaktycznych. 

Uczelnia wspiera wymianę międzynarodową, ale zainteresowanie nią jest niezbyt duże 

ponieważ większość studentów pracuje i nie są zainteresowani wyjazdami.  

System pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej wspiera skuteczność edukacji 

i rozwiązywanie indywidualnych problemów studentów, sprzyja rozwojowi naukowemu, 

społecznemu i zawodowemu studentów. Dzięki temu w końcowym etapie kształcenia 

studenci są w stanie osiągnąć wszystkie założone dla ocenianego kierunku efekty kształcenia. 

System zapewnienia jakości kształcenia jest w znaczącym stopniu zinstytucjonalizowany 

oraz przejrzysty. Udział pracowników i studentów w budowanie jakości i kultury jakości jest 

widoczny. Pozytywnie należy ocenić podejmowane sukcesywnie działania mające na celu 
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stworzenie kompleksowych ram prawnych dla funkcjonowania wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia. Studenci są informowani oraz dostrzegają wyniki płynące z 

monitorowania jakości procesu kształcenia. 

Studenci wchodzą w skład Rady Wydziału oraz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia. 

Wydział posiada dobre kontakty z otoczeniem „przemysłowym - stołecznym”, co 

umożliwia zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych w pracach nad poprawą jakości 

kształcenia. Interesariusze zewnętrzni biorą również udział w procesie zapewniania jakości 

kształcenia poprzez Wydziałową Radą Pracodawców, która pozytywnie oddziaływuje na 

różnych etapach procesu dydaktycznego. 

Do obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych należy zaliczyć: 

Przyjęte kierunkowe efekty kształcenia nie odwołują się bezpośrednio do efektów 

kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich zawartych w załączniku 

nr 9 rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Efekty obszaru nauk 

technicznych dla profilu ogólnoakademickiego nie uwzględniają efektu InzA_W05. Należy 

więc wskazać spełnienie efektu InzA_W05 przez przyjęte efekty kierunkowe lub je uzupełnić 

w celu jego spełnienia. 

Nie wyszczególniono przedmiotów, z których kandydat otrzymywałby punkty 

w postępowaniu rekrutacyjnym co może budzić wątpliwości właściwej selekcji kandydatów 

na dany kierunek studiów. 

Należy rozwiązać problem nadrabiania różnic programowych na studiach II stopnia, w taki 

sposób by sekwencja przedmiotów nie była zachwiana. 

Niektóre przedmioty, o tym samym tytule, należałoby zróżnicować pod względem 

przedstawianych treści, uwzględniając specjalność czy stopień studiów (przykładowo 

„Transport Lotniczy”). 

Pewne zastrzeżenia budzi proces dyplomowania ukierunkowany głównie na zakres 

i poziom prowadzenia seminariów dyplomowych. Studenci nie w pełni zdobywają 

umiejętności rozkładu treści pracy w poszczególnych rozdziałach. Natrafiono na przypadki 

lakonicznych opisów ocen oraz ich zawyżania. Należy zwrócić uwagę aby w każdym 

przypadku opis oceny prac dyplomowych były pełniejsze ze wskazaniem uchybień oraz 

ocenione adekwatnie do ich wartości. 

Należy uwzględnić w planie studiów II stopnia zajęcia z wychowania fizycznego. 

Należy też uwzględnić w sposób bezpośredni w planie studiów oraz sylabusach 

przedmiotów pracę własną studentów. 

Należy podjąć działania mające na celu zwiększenie wymiany studenckiej, zwłaszcza 

na studiach stacjonarnych. 

Pewne zastrzeżenia budzi dotychczasowa praktyka ankietyzacji zajęć przeprowadzanych 

przez studentów. Ocenie poddawani są tylko niektórzy (wytypowani przez władze Wydziału) 

nauczyciele akademiccy. Należy opracować procedury uwzgledniające ankietyzację 

wszystkich nauczycieli akademickich. 

Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę uszczegółowienia i wskazania 

odpowiednich narzędzi do realizacji celów wynikających z dokumentów wewnętrznego 

system zapewniania jakości kształcenia. 
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Uwaga: jeżeli wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na raport lub we wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy z wizytacji będą uzasadniały zmianę uprzednio 

sformułowanych ocen raport powinien zostać uzupełniony. Należy syntetycznie omówić 

wyjaśnienia, dokumenty i dodatkowe informacje, które spowodowały zmianę oceny 

(odnieść się do każdego kryterium odrębnie, a ostateczną ocenę umieścić w Tabeli nr 3). 

Tabela nr 3 

Kryterium 
Stopień spełnienia kryterium 

Wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

program studiów  X    

 

W odpowiedzi na raport Uczelnia stwierdziła, że „wszystkie uwagi i spostrzeżenia Zespołu 

są pomocą w procesie kształtowania jakości kształcenia i będą uwzględniane w działaniach 

organów Uczelni i Wydziału Zarzadzania, odniesiemy się do nich, rozpoczynając od 

kryterium 3, jako że w jego zakresie proponowanym ocena „znacząco” nie jest dla WSEiZ 

satysfakcjonująca”. 

W odpowiedzi Uczelnia w szczególności wyjaśniała uwagi zawarte w kryterium 3 raportu. 

W odniesieniu do zarzutu „problemu nadrabiania różnic programowych na studiach II 

stopnia, w taki sposób by sekwencja przedmiotów nie była zachwiana” wyjaśniono, że 

najstarsze roczniki realizują program studiów jeszcze z przed zmian, a młodsze roczniki już 

zmodyfikowany. Absolwenci przyjęci na studia II stopnia od 2015 roku będą realizowali 

nowy plan studiów, który „ulega z góry przewidzianej modyfikacji” z prawidłową sekwencją 

przedmiotów dostosowaną do aktualnego planu studiów I stopnia. 

Uczelnia potwierdziła uwagę dotycząca braku wychowania fizycznego na studiach II 

stopnia deklarując jej usunięcie. 

Uwagę ZO w raporcie dotyczącą pracy własnej studenta po wyjaśnieniach w odpowiedzi 

Uczelni należy uznać na wyjaśnioną. 

W odniesieniu do wskazanego problemu z uzupełnianie różnic programowych na studiach 

II stopnia Uczelnia w odpowiedzi wskazuje na indywidualizację dla każdego studenta, która 

umożliwia nadrobienie różnic programowych. 

W odpowiedzi na zastrzeżenia dotyczące proces dyplomowania Uczelnia stwierdza, że 

„Zespół Wizytujący sformułował wiele cennych uwag, dotyczących prac dyplomowych” oraz 

„Przebieg procesu dyplomowania oraz jakość prac dyplomowych jest przedmiotem 

szczególnej troski władz Uczelni i Wydziału Zarządzania. Niezależnie od dość szczegółowych 

zapisów w regulaminie studiów WSEiZ, dalszego ich doprecyzowania dokonano w 

Regulaminie Dyplomowania (w załączniku). Trwają prace nad redakcją dokumentu, 

określającego wydziałowe zasady dyplomowania, w tym wprowadzającego jednolite wymogi 

dla prac dyplomowych oraz zasady ich oceniania”. 

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Uczelni oraz szybkie dokonanie zmian już 

usuwających część zarzutów popartych załączonymi dokumentami oraz deklarując 

usunięcie innych są podstawy do zmiany oceny kryterium 3 ze „znacząco” na „w pełni”. 

Pozytywna ocena wizytacji uzupełniona będzie zaleceniami do sprawdzenia 

skuteczności wprowadzonych zmian podczas następnej oceny przez PKA. 

 


