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        na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego  

w Szczecinie dokonanej w dniach 12-14 marca 2013 r. 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie: 

 

przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Anna Sobotka członek PKA  

 

członkowie:  

dr hab. inż. Andrzej Kasiński, prof. PP - ekspert PKA 

prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar- ekspert PKA 

mgr inż. Maciej Markowski- ekspert PKA ds. jakości 

dr inż. Ryszard Szczebiot- ekspert PKA ds. przedstawiciel pracodawców, członek PKA 

mgr Beata Sejdak- ekspert formalno - prawny PKA 

mgr inż. Agnieszka Kaczmarek -Kacprzak- ekspert PKA, przedstawiciel uczestników 

studiów doktoranckich 

Grzegorz Kołodziej- ekspert PKA, przedstawiciel Parlamentu Studentów RP 

 
INFORMACJA O WIZYTACJI   I JEJ PRZEBIEGU 

 

 

Wizytacja zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyła się w związku z 

oceną instytucjonalną działalności Wydziału Elektrycznego. Przeprowadzona została z 

inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zgodnie z harmonogramem prac określonym 

przez Komisję na rok akademicki 2012/2013. Spełnienie wymogów określonych w § 6 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej nastąpiło m.in. w wyniku otrzymania 

pozytywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach: „automatyka i robotyka” Uchwałą 

Prezydium PKA Nr 10/2007 z dnia 11.01.2007 r., „elektrotechnika” Uchwałą Prezydium 

PKA Nr 58/2007 z dnia 08.02.2007 r., „elektronika i telekomunikacja” Uchwałą Prezydium 

PKA Nr 236/2009 z dnia 23.04.2009 r. 

Wizytację członkowie Zespołu poprzedzili zapoznaniem się z Raportem Samooceny 

przekazanym przez władze Uczelni oraz raportami z dotychczas ocenionych kierunków 

studiów prowadzonych na Wydziale. Podczas spotkania Zespołu wizytującego dokonano 

ostatecznej weryfikacji harmonogramu przebiegu wizytacji oraz przydziału zadań 

poszczególnych ekspertów. Zespół podzielił się także wstępnie dostrzeżonymi uwagami. 

 Wizytacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

rozpoczęła się od spotkania z Władzami Uczelni oraz Wydziału, podczas którego ze strony 

Zespołu przedstawiono cel wizyty, charakterystykę oceny instytucjonalnej, zakres spraw 

będących przedmiotem oceny poszczególnych członków Zespołu oraz ich rolę w 

dokonywanej ocenie. Wizytacja odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

                     RAPORT Z WIZYTACJI                  WZÓR 

(ocena instytucjonalna) 
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W trakcie wizytacji Zespół odbył spotkania z interesariuszami wewnętrznymi:                   

studentami, doktorantami, pracownikami Wydziału naukowo-dydaktycznymi, w tym z 

administracją oraz interesariuszami zewnętrznymi: pracodawcami, będącymi 

przedstawicielami rynku pracy. W trakcie pobytu odbyły się spotkania z Kierownikiem 

studiów doktoranckich, z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia, a także z Dziekanem, Prodziekanami, osobami 

odpowiedzialnymi za prowadzenie kierunków studiów, za badania naukowe, praktyki, 

przedstawicielem Samorządu Studentów, Doktorantów, przeprowadzono także wizytację bazy 

dydaktycznej i socjalnej wykorzystywanej w procesie dydaktycznym. Eksperci Zespołu 

Oceniającego wielokrotnie wymieniali swoje uwagi dotyczące pozyskanych informacji, 

pozostały czas wykorzystywano na pracę własną członków Zespołu. Przed zakończeniem się 

wizyty dokonano wstępnych podsumowań przydzielonych zadań, sformułowano uwagi i 

zalecenia, o których Przewodnicząca Zespołu poinformowała władze Uczelni oraz Wydziału 

na spotkaniu podsumowującym. 

 

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

Forma kształcenia 

Liczba studentów 

 

Liczba uczestników 

studiów 

doktoranckich 

 

Liczba 

słuchaczy 

studiów 

podyplomowych 

Uczelni Jednostki Uczelni Jednostki Uczelni Jed-

nostki I. 

st. 

II. 

st.
3
 

I.  

st. 

II 

st. 
3
 

studia stacjonarne 8562 1695 858 95 398 37 410 - 

Studia 

niestacjonarne 
1680 914 212 102 26 - - 

- 

RAZEM: 10242 2609 1070 197 424 37 410 - 

 

 

 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

 

Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  

 
1. STRATEGIA OKREŚLONA PRZEZ JEDNOSTKĘ 

 

1) Strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją i strategią uczelni oraz uwzględnia 
politykę zapewniania wysokiej jakości kształcenia,  

 
Wydział posiada strategię zbieżną ze strategią Uczelni a także wpisuje się w cele Szczecina, 

regionu i „Europa 2020”. Władze Wydziału działają zgodnie z określoną, misją wydziału, i 

podejmuje działania zmierzające w kierunku zakreślonym przez wizję (uzyskanie I stopnia w 

parametryzacji wydziałów oraz jako Wydział rozpoznawalny w świecie).  Postawione cele 
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konsekwentnie realizują, przeznaczając na ich realizację dysponowane zasoby, kadrowe, 

rzeczowe i finansowe.   

Strategia Wydziału (Uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie z dnia 

7.02.2013 r.) stanowi uszczegółowienie strategii Uczelni, wytyczonych sześciu celów 

strategicznych Uczelni zmierzających do stania się Nowoczesnym Zintegrowanym 

Uniwersytetem. Jednym z tych celów jest wysoka jakość kształcenia. 

Opracowana strategia Wydziału, do 2020r., jej wdrożenie ma wielkie szanse 

powodzenia, z uwagi chociażby na sposób jej budowy, przedstawienia szczegółowego 

planu zadań i zasad monitorowania oraz mierzenia stopnia ich realizacji, co wynika z 

dokumentu ją przedstawiającego i zatwierdzonego przez RW w dniu 7.02.2013r.  

Strategia Wydziału mając na względzie politykę zapewnienia wysokiej jakości kształcenia 

obejmuje cztery kluczowe obszary funkcjonowania: kształcenie, kadry, zarządzanie i 

infrastrukturę oraz naukę i komercjalizację wyników, w każdym z nich są cele związane z 

zapewnieniem wysokiej, jakości kształcenia. Konsekwentna realizacja założonych celów 

przynosi już konkretne efekty, np. w obszarze rozwoju kadry uzyskanie stopni naukowych w 

grupie pracowników naukowych samodzielnych, podniesienie jakości publikacji naukowych 

(wyższa punktacja publikacji), zarządzanie informacją aktywując kadrę (otwarte portfolio, „ 

ścieżki kariery”) i monitoring efektów.   

Strategia Wydziału wśród celów ogólnych deklaruje między innymi „Wzrost zaangażowania 

interesariuszy zewnętrznych” oraz „Zintensyfikowanie współpracy z przedstawicielami firm 

szeroko rozumianego przemysłu elektrotechnicznego” realizowane poprzez wskazane w 

strategii działania szczegółowe. 

Realizacji celów sprzyja ścisła współpraca Wydziału z Radą Programowo-Przemysłową, 

która działa od 2008 r. i jest gwarantem uwzględnienia w opracowanej strategii potrzeb 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy. Przedstawiciel Rady Programowo-

Przemysłowej został powołany w skład komisji do opracowania strategii rozwoju Wydziału 

Elektrycznego ZUT na lata 2012-2020. 

 
2) Jednostka opracowała koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia 

doktoranckie i podyplomowe, zwane dalej „studiami”, spójną z jej celami 
strategicznymi,  

W opracowanej strategii Wydziału priorytetowe miejsce zajmuje działalność - 
kształcenie. Strategia zawiera koncepcję realizacji celów i zadań pozwalających na uzyskanie 
wysokiej jakości kształcenia na Wydziale na wszystkich stopniach i rodzajach, poprzez: 

 wzrost zaangażowania interesariuszy zewnętrznych, 
 wzrost umiejętności i kompetencji kadry nauczycielskiej, 
 nowoczesny system praktyk i staży, 
 poprawę procesu dyplomowania, 
 długofalowy monitoring losu absolwenta, 
 rozwój oferty kształcenia ustawicznego, 
 rozwój oferty przedmiotów fakultatywnych na studiach iii stopnia, 
 wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia, 
 wzrost udziału studentów w badaniach naukowych, 
 system korelacji naukowej i dydaktycznej. 

Działania te są spójne z działaniami zaplanowanymi w pozostałych trzech kluczowych 
obszarach funkcjonowania Wydziału, w tym działalności naukowej (obszar: „nauka i 
komercjalizacja wyników”) objętych opracowaną i wdrażaną strategią.  
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Tematyka działalności naukowo-badawczej pracowników wypływa z trendów 

światowych a także potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Przedsiębiorstwa 

współpracują z Wydziałem zlecając badania.    Pracownicy wspólnie z doktorantami realizują 

granty międzynarodowe. 

 
 

3) Jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym, uwzględniając 
znaczenie jakości kształcenia, 
   

W opracowanej i wdrażanej strategii Wydziału ma miejsce zapis identyfikujący Wydział 
kształcący specjalistów dla miasta Szczecina, województwa zachodniopomorskiego, Regionu 
Morza Bałtyckiego a także Europy. Osiągnięcie takich zamierzeń wymaga wielkiego wysiłku 
zapewniającego wysoką jakość kształcenia, co wpisane jest w cele strategiczne Wydziału i 
możliwe do osiągnięcia z uwagi na bazowanie budowy strategii na mocnych stronach 
Wydziału (dobra infrastruktura naukowo-dydaktyczna i zaplecze informacyjno-biblioteczne, 
doświadczona kadra, szeroka i elastyczna oferta kształcenia – studia I-III stopnia, różne 
kierunki i specjalności, pełne prawa akademickie w dwóch dyscyplinach, szeroka współpraca 
z pracodawcami, w zakresie oceny i zatrudniania absolwentów, praktyk, kształtowania 
programów kształcenia itp.) i wykorzystywania istniejących i pojawiających się szans w 
otoczeniu Wydziału i Uczelni (np. autonomia programowa Wydziału, otwarcie 
specjalistycznego rynku pracy, współpracy międzynarodowej). 

Wydział uwzględnia w swojej strategii działania promocyjne, organizację seminariów i 
konferencji, oraz wykładów prowadzonych przez visiting professors z dobrych uczelni, 
zagranicznych i krajowych, uznanych specjalistów z przemysłu. Stawia na zainteresowanie 
studiami II stopnia absolwentów innych uczelni, internacjonalizację studiów i współpracę 
międzynarodową. Działania te prowadza także do wzrostu jakości kształcenia. 

 
4) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie kształtowania oferty 

edukacyjnej jednostki oraz budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia. 
 

Interesariusze wewnętrzni tj. władze Wydziału, pracownicy akademiccy i administracyjni 

znają strategię Wydziału, zaangażowani są w jej realizację. Studenci mają pełną informację o 

celach strategicznych wydziału za pośrednictwem funkcjonującego systemu informacyjnego. 

       Przy Wydziale działa Rada Przemysłowo Programowa powołana Zarządzeniem nr 11 

Dziekana WE z dnia 23 listopada 2009. Była to pierwsza w ZUT i jedna z pierwszych w 

Polsce tego typu inicjatyw. W aktualnym składzie na trzecią kadencję 2012-16 powołaną 

Zarządzeniem nr 16 Dziekana WE z dnia 3 grudnia 2012 liczącym 26 osób znajdują się 

przedstawiciele znaczących firm, a w tym o międzynarodowej renomie. Przedstawiciele 

pracodawców biorą aktywny udział w kształtowaniu celów i efektów kształcenia. Świadczą o 

tym informacje zawarte w raporcie samooceny, uzupełnione przez Władze Jednostki podczas 

wizytacji oraz potwierdzone przez przedstawicieli pracodawców podczas spotkania z nimi. 

 

 

Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 

wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  
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Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego - WYRÓŻNIAJĄCA  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Strategia rozwoju Wydziału jest zbieżna z misją i strategią Uczelni oraz uwzględnia 

politykę zapewniania wysokiej jakości kształcenia, 

2) Wydział opracował koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia 

doktoranckie, spójną z jej celami strategicznymi. Pracuje nad ponownym 

uruchomieniem studiów podyplomowych. 

3) Wydział identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym zwłaszcza w odniesieniu 

do rynku lokalnego, regionalnego i międzynarodowego (z racji położenia przygraniczne-

go), uwzględniając znaczenie jakości kształcenia, 

4) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w różnym zakresie w procesie 

kształtowania oferty edukacyjnej jednostki oraz budowaniu wysokiej  kultury jakości 

kształcenia. 

 

2. SKUTECZNOŚĆ STOSOWANEGO WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

1) Struktura podejmowania decyzji w zarządzaniu jakością jest przejrzysta i zapewnia 
udział pracowników, studentów, doktorantów, słuchaczy oraz interesariuszy 
zewnętrznych w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących jakości kształcenia; 

 
      Wewnętrzny system zapewniania jakości jest w Uczelni wdrażany na podstawie uchwały 

nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia. Uchwała Senatu precyzuje jednak tylko cele, które ma realizować 

wewnętrzny system oraz obszary jego działania (nie określa procedur, które mają 

doprowadzić do realizacji tych celów ani metod weryfikacji stopnia realizacji celów 

struktury organizacyjnej, w ramach której ma działać). Uchwała określa również schemat 

organizacyjny wewnętrznego systemu, który precyzuje zależność organizacyjną 

poszczególnych organów systemu, Uczelni i wydziałów pomiędzy sobą. Nie wskazuje jednak 

przepływu informacji pomiędzy organami wewnętrznego systemu a organami decyzyjnymi w 

zakresie jakości. W związku z czym na chwilę obecną nie wszystkie decyzje mające wpływ 

na jakość podejmowane są w ramach struktury wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

(np. ocena jakości kadry, rozwój zasobów infrastrukturalnych), zaś niektóre funkcjonując w 

ramach systemu nie mają praktycznego oddziaływania na procesy decyzyjne (np. 

ankietyzacja, hospitacje zajęć). 

       Dużo bardziej precyzyjnym aktem wewnętrznym, określającym zadania i podział 

kompetencji pomiędzy poszczególnymi ciałami tworzącymi wewnętrzny system oraz tryb ich 

pracy, jest Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.  

         Na poziomie Wydziału utworzona została Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

w skład której wchodzą również przedstawiciele studentów, doktorantów jak również 

przedstawiciel środowiska pracodawców. Funkcjonują również pełnomocnicy Dziekana ds. 

Jakości Kształcenia oraz ds. Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych.  

Struktura podejmowania decyzji w zakresie zapewniania jakości jest przejrzysta zarówno na 

szczeblu Uczelni jak i Wydziału. Należy również zauważyć, iż aktywność uczelnianych 
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organów konstytuujących system jest bardzo dynamiczna. Przedstawiciel Wydziału aktywnie 

uczestniczy w pracach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, zapewniając sprawną 

realizację procedur opracowanych na szczeblu Uczelni.  

Warto również podkreślić, iż władze Wydziału organizują cykliczne, coroczne spotkania z 

najlepszymi studentami Wydziału, pozyskując szereg informacji służących doskonaleniu 

jakości kształcenia. Metoda ta jest zdecydowanie warta podkreślenia i powinna zostać jak 

najszybciej włączona w system zapewniania jakości kształcenia i być wsparciem w realizacji 

jego zasadniczych procedur. 

        Wpływ interesariuszy zewnętrznych na podejmowanie istotnych decyzji dotyczących 

jakości na Wydziale Elektrycznym jest niewątpliwie zauważalny, chociażby z uwagi na 

włączenie przedstawicieli środowiska pracodawców do pracy Wydziałowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia oraz poprzez funkcjonowanie Rady Przemysłowo - Programowej. 

Potencjał tkwiący w aktywnych relacjach Wydziału z przedstawicielami interesariuszy 

zewnętrznych może być bardziej  wykorzystywany. Świadczyć może o tym chociażby jeszcze 

wiele tematów aktualnie istotnych dla jakości kształcenia na Wydziale, które jeszcze nie były 

przedmiotem dyskusji w ramach Rady (np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych). 

 

2) wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia mają charakter kompleksowy, 
przeciwdziałają powstawaniu zjawisk patologicznych i zapewniają weryfikację i ocenę 
efektywności wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia, a w szczególności 
umożliwiają: 
a) ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia, zdefiniowanych dla prowadzonych przez 

jednostkę studiów, 

 

        Na Wydziale nie opracowano usystematyzowanych procedur dotyczących ewaluacji 

stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia. Niepokojącym jest również fakt, iż jak 

dotąd nie podjęto prac w tym zakresie. 

Jednocześnie Wydział opracował własną procedurę mającą na celu ocenę zgodności 

zrealizowanych prac dyplomowych z pożądanym zakresem ogólnej charakterystyki prac 

dyplomowych, np. zastosowaniem praktycznym, rozwiązaniami innowacyjnymi, etc. 

Procedura ta polega na ewaluacji przez przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego 

za pomocą standaryzowanego kwestionariusza ankietowego pracy dyplomowej. Wyniki 

badania są analizowane przez władze dziekańskie oraz omawiane na posiedzeniu Rady 

Wydziału. Celem tej procedury jest maksymalizacja liczby prac dyplomowych o charakterze 

aplikacyjnym oraz minimalizacja kompilacji literaturowych oraz opracowań teoretycznych. 

Badania prowadzone przez Wydział wskazują, iż metoda ta jest skuteczna, gdyż realizuje 

zakładane cele, co pokazują zmiany w strukturze tematyki prac dyplomowych na przestrzeni 

ostatnich lat. 

Należy zatem stwierdzić, iż Wydział posiada możliwości do opracowania rzetelnej i 

kompleksowej procedury oceny stopnia realizacji wszystkich zakładanych efektów 

kształcenia, zarówno przedmiotowych, kierunkowych jak i obszarowych. Jednakże jak dotąd 

nie podjął nawet próby jej opracowania, co wymaga niezwłocznej korekty. 

 

b) udział pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie efektów 
kształcenia, 

 

 Wydział Elektryczny podjął aktywne działania mające na celu zaangażowanie 

przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych w proces określania zakładanych efektów 
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kształcenia. Przy Wydziale od 2009 roku działa Rada Przemysłowo Programowa. Obecnie 

jest to trzecia kadencja na lata 2012-2016. Podczas wizytacji udostępniono skład Rady oraz 

protokoły spotkań. W liczącym 26 osób składzie znajdują się przedstawiciele znaczących firm 

działających na terenie regionu zachodniopomorskiego,  w tym o międzynarodowej renomie. 

Ponad to WE ma podpisane umowy o współpracy z 24 firmami i jednym stowarzyszeniem 

działającymi w obszarach związanych z automatyką, elektroniką, elektrotechniką, 

informatyką i telekomunikacją. Podczas wizytacji udostępniono liczne przykłady 

uwzględnienia postulatów przedstawicieli pracodawców w określaniu efektów kształcenia. 

Warto również podkreślić, iż w skład Wydziałowych Komisji Programowych dla każdego 

kierunku studiów wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Przemysłowo - Programowej, co 

stanowi ogromny potencjał dla rozwoju innowacyjnego kształcenia. Jednakże jak zgodnie 

wskazują zarówno przedstawiciele Wydziału jak i pracodawców, brak jest możliwości 

wypracowania jednolitego stanowiska, co jest dość zrozumiałe wobec zróżnicowanych 

potrzeb rynku pracy. Jednocześnie zwraca uwagę potrzeba zdecydowanie bardziej aktywnej 

koordynacji działań Rady, w celu maksymalizacji korzyści wynikających z takiej współpracy. 

Należy bowiem dostrzec, iż największy potencjał innowacyjny tkwi właśnie w różnorodności, 

którą jednakże należy umiejętnie wykorzystać do kształtowania unikalnych kompetencji 

absolwentów. Środowisko pracodawców w sposób zrozumiały posiada bardzo ograniczoną 

wiedzę na temat problematyki funkcjonowania Uczelni, w szczególności zmian które w niej 

zachodzą. Nie są w stanie zatem ad hoc sformułować swoich oczekiwań, które byłyby w 

sposób prosty aplikowalne do potrzeb Wydziału. Należy zatem podjąć starania mające na celu 

wypracowanie płaszczyzn wzajemnego porozumienia i komunikacji na poziomie 

operacyjnym. W tym kontekście zwraca również uwagę fakt, iż jak dotąd nie podjęto działań 

mających na celu wspólne wypracowanie metod oceny i weryfikacji zakładanych efektów 

kształcenia, w szczególności w zakresie tzw. umiejętności miękkich oraz kompetencji 

społecznych. Członkowie Rady Programowo – Przemysłowej deklarowali posiadane 

możliwości oraz chęci realizacji takiej współpracy, jednocześnie nie byli świadomi potrzeb 

Wydziału w tym zakresie. 

 

c) monitorowanie losów absolwentów w celu oceny efektów kształcenia na rynku  pracy 
 

Badaniem losów zawodowych absolwentów zajmuje się na Uczelni Biuro Karier od 

2010/2011r. Opracowano nowy kwestionariusz badania losów zawodowych absolwentów, 

wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 4 z dnia 7 stycznia 2013 r. Jednakże z punktu 

widzenia przydatności do badania zbieżności zakładanych i osiąganych efektów kształcenia z 

potrzebami rynku pracy jest on całkowicie nieprawidłowy. Nie pozwala na uzyskanie 

jakichkolwiek opinii zarówno na temat osiągniętych efektów kształcenia, jak i efektów 

kształcenia potencjalnie pożądanych do wdrożenia do programu kształcenia. Wymaga on 

więc gruntownej zmiany. 

Opracowano również badania ankietowe mające na celu m.in. opinię absolwentów ZUT o 

uczelni oraz badanie potrzeb pracodawców. Kwestionariusze ankietowe zawierają pytania 

bardzo ogólne, dotyczące generalnych wrażeń o studiach. Szczególny nacisk kładzie na 

pozytywne elementy procesu kształcenia, nie dając możliwości wskazania propozycji jego 

doskonalenia. Należy więc uznać, iż kwestionariusz ten jest nieprzydatny do celów 

doskonalenia procesu kształcenia. 

        Analiza konstrukcji kwestionariusza do badania potrzeb pracodawców pozwala 

stwierdzić, iż w żaden sposób nie pozwala on osiągnąć celów stawianych przed takim 

badaniem. Opracowany kwestionariusz ma na celu badanie potrzeb pracodawców, jak 

również opinii pracodawców o absolwentach ZUT (w odniesieniu do całej uczelni, bez 
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możliwości doprecyzowania kierunku studiów lub wydziału). Pytania są sformułowane 

bardzo ogólnie, zaś całość nie pozwala na przeprowadzenie jakiejkolwiek analizy zebranego 

materiału, który byłby możliwy do wykorzystania przez konkretny wydział lub kierunek 

studiów. Wobec czego nie dziwi fakt, iż zwrotność kwestionariuszy ankietowych jest 

niezwykle niska. Należy zwrócić uwagę, iż zastosowanie kwestionariusza oraz metodologii 

badania ilościowego, jest w przypadku celów tego badania wysoce wątpliwie, choćby z uwagi 

na bardzo ograniczoną przydatność potencjalnych wyników, ich zakres oraz 

reprezentatywność próby badawczej.  

Prace nad badaniami losów zawodowych absolwentów wymagają natomiast dynamicznego 

zintensyfikowania oraz gruntownej zmiany narzędzia badawczego. 

 Jednocześnie warto podkreślić, iż Wydział prowadził przed połączeniem Uczelni 

własne badania opinii absolwentów na temat studiów, choć również nie było to badanie po 3 

oraz 5 latach od ukończenia przez nich studiów. Wyniki badań były wykorzystywane w 

kształtowaniu treści kształcenia prowadzonego na Wydziale. Warto zatem wykorzystać 

doświadczenia Wydziału we wdrażaniu tego typu badań, choć niewątpliwie wymagają one 

dostosowania do obecnych potrzeb. 

 

d) monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia 

 

       W ramach Wydziału problematyką programów studiów zajmują się rady programowe 

powołane dla poszczególnych kierunków studiów. Warto zauważyć, iż w skład każdej z nich 

wchodzi przedstawiciel pracodawców, brak jest natomiast innych niż nauczyciele akademiccy 

przedstawicieli interesariuszy wewnętrznych (np. studentów i doktoranów). Zajmują się one 

wszelkimi kwestiami związanymi z merytorycznymi oraz organizacyjnymi zmianami w 

zakresie planów i programów studiów.  

Dotychczas widoczny był bardzo ograniczony zakres wzajemnych relacji oraz przepływu 

informacji mogących służyć poprawie jakości planów i programów kształcenia, pomiędzy 

radami programowymi a Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia. Sytuacja poprawila 

się w trakcie opracowywania programów studiów w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, 

jednakże miało to miejsce na poziomie nieformalnych relacji. Wciąż jednak nieuregulowana 

pozostaje kwestia dalszego systemowego i kompleksowego przepływu informacji i 

współpracy tych ciał w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości. 

 

e) ocenę zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy oraz weryfikację efektów ich 

kształcenia 

 

     Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia przyjęty w Uczelni, jak również 

rozwiązania wydziałowe, nie przewidują systematycznej ewaluacji zasad oceniania 

studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, skorelowanej z weryfikacją 

efektów ich kształcenia. 

 

f) ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym także przez 

studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz realizowanej polityki kadrowej 

 

        Dotychczasowa praktyka w zakresie oceny jakości kadry naukowej i dydaktycznej 

zdecydowanie należy do najsprawniej realizowanych działań projakościowych prowadzonych 

na Wydziale. Jednocześnie opracowane w Uczelni rozwiązania dotyczące okresowej oceny 

pracowników zdecydowanie wymagają pilnej i gruntownej zmiany.  
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         Ocena okresowa nauczycieli akademickich prowadzona jest na podstawie Uchwały nr 

68 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli 

akademickich przeprowadzanej w ZUT w Szczecinie. Kryteria oceny dydaktycznej ocenić 

można jako demotywujące do rozwoju. Powodowane jest to faktem, iż ocena pozytywna 

działalności dydaktycznej jest osiągana już w przypadku samego tylko wypełnienia pensum 

dydaktycznego. Zatem tak określone kryteria nie motywują do rozwoju jakościowego w tym 

obszarze działalności nauczyciela akademickiego.  

       Na Wydziale przeprowadzane było dotychczas badanie satysfakcji studentów z zajęć 

dydaktycznych metodą badania ankietowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora z dnia 6 

maja 2010 w sprawie wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji” w ZUT w 

Szczecinie. Wspomniana procedura badania ankietowego wprowadzona na poziomie Uczelni, 

prowadzona była jedynie w odniesieniu do studiów I i II stopnia. Pozytywnie należy ocenić 

więc fakt opracowania przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia, a wprowadzoną 

Zarządzeniem nr 3 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013r. jej modyfikacje, stwarzającą 

możliwość dokonywania oceny zajęć dydaktycznych również przez uczestników studiów 

doktoranckich. 

Procedura jest określona bardzo szczegółowo, z uwzględnieniem harmonogramu jej realizacji, 

jasnego podziału odpowiedzialności oraz mapy procesu, co należy ocenić jednoznacznie 

pozytywnie. Zarządzeniem Rektora z 7 stycznia 2013 r. zwiększono również częstotliwość 

badań ankietowych, nie mniej jednak planowany cykl badania – raz na dwa lata, wydaje się 

być wciąż niewystarczający. Miarodajność oraz wiarygodność takiego badania może bowiem 

budzić uzasadnione wątpliwości.  

        Poprzez zmiany wprowadzone w procesie ankietyzacji, zwiększono przejrzystość 

kryteriów oceny, a sam proces zyskał kompleksowy charakter chociażby poprzez regularność 

badania. Powyższe zmiany są również przejawem działań zmierzających do aktywizacji 

studentów do wypełniania kwestionariuszy ankietowych. Poprzez włączenie do 

przeprowadzania ankietyzacji, przedstawicieli każdej grupy zajęciowej, zwiększona została 

współpraca Władz Wydziału ze studentami, tym samym powodując wśród studentów 

zwiększenie poczucia ich realnego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia.  

       Wadą powyższej procedury, wskazywaną przez studentów jest upowszechnianie zbyt 

ogólnego opracowania wyników ankietyzacji. Na stronie internetowej Wydziału, w 

zamieszczonych tam sprawozdaniach, zawarte są jedynie informacje zawierające uśrednione 

wyniki w odniesieniu do: danego kierunku studiów, prowadzących zajęcia na danym 

kierunku, czy też bloku tematycznego ankiety. Studenci wyrazili opinię, że upowszechniane 

wyniki powinny bardziej szczegółowo informować o ocenie konkretnych obszarów w 

odniesieniu do poszczególnych prowadzących. W Sprawozdaniu z ankietyzacji studentów 

oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w 

Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 brakuje również uzupełnienia wniosków z 

dokonanych analiz o planowane na ich podstawie działania w celu poprawy jakości 

prowadzonych zajęć. Studenci nie wiedzą o planowanych działaniach korygujących i 

naprawczych oraz o dokonanych zmianach, co przekłada się na spadek zainteresowania taką 

formą oceny prowadzących.  

        W kontekście analizy wyników procesu ankietyzacji oraz skuteczności działań 

podejmowanych na ich podstawie, niepokojący jest fakt, że analiza porównawcza wyników 

badań przeprowadzonych w następujących po sobie latach, dokonana przez Dział Kształcenia 

oraz Sekcję ds. Standardów i Jakości Kształcenia ZUT, wskazuje na obniżenie średniej oceny 

np. interaktywność i elastyczność prowadzącego - średnia 4,0 w roku akademickim 2010/11 

oraz średnia 3,4 w roku akademickim 2011/12. Przygotowanie nauczyciela do zajęć, 

komunikatywność, uporządkowanie i zrozumiałość sposobu prowadzenia zajęć średnia 4,1 w 
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roku akademickim 2010/11 oraz średnia  3,7 w roku akademickim 2011/2012. 

Zaangażowanie wykładowcy średnia 4,2 w roku akademickim 2010/11 oraz 3,9 w roku 

akademickim 2011/12. Powyższe dane wskazują, że Wydział powinien poddać analizie 

dotychczasowy sposób formułowania i realizacji działań naprawczych podejmowanych na 

podstawie wyników procesu ankietyzacji, w celu zwiększenia ich skuteczności. 

Wydział Elektryczny ZUT na studiach III stopnia nie dokonywał do tej pory oceny jakości 

kadry prowadzącej. Od semestru zimowego 2012/2013 studia doktoranckie zostały objęte 

procesem ankietyzacji. 

       Wartym podkreślenia faktem jest, iż wyniki ankiet studenckich są skorelowane z 

procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych, tj. jest ona wszczynana w stosunku do nauczycieli 

negatywnie ocenionych w ankietach studenckich. Procedura hospitacyjna wszczynana jest 

również na wniosek dziekana lub w wyniku oficjalnej skargi studentów, wniesionej do 

prorektora ds. kształcenia. Pozytywną praktyką jest również skład zespołu hospitacyjnego, 

który składa się z dziekana, pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia lub członka 

wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia oraz nauczyciela akademickiego ze stopniem 

naukowym równym lub wyższym hospitowanemu nauczycielowi. Istotnym jest również fakt, 

iż protokół hospitacyjny jest dość rozbudowany i zawiera kompleksową ocenę w obszarach: 

formalnych, metodycznych, merytorycznych oraz technicznych aspektów prowadzonych 

zajęć dydaktycznych. Nie mniej jednak istotną słabością tej procedury jest brak wskazania 

przynajmniej minimalnej częstotliwości jej odbywania w stosunku do każdego nauczyciela 

akademickiego. 

        Jednocześnie pomimo bardzo dobrze opracowanej procedury hospitacji zajęć 

dydaktycznych, w dotychczasowej praktyce funkcjonowania Wydziału była ona 

wykorzystywana stosunkowo rzadko. Dopiero na rok akademicki 2012/2013 przewidziano 

zwiększenie liczby pracowników objętych procedurą hospitacji, jednakże tylko w odniesieniu 

do studiów I i II stopnia. 

      Wewnętrzny system zapewniania jakości nie posiada procedur badania jakości kadry 

wspomagającej proces kształcenia na studiach I, II lub III stopnia. Próbę badania jakości 

obsługi administracyjnej podjęto natomiast na poziomie Uczelni. Kwestie wsparcia 

administracyjnego studentów zawarto w kwestionariuszu ankietowym dla absolwentów 

Uczelni. Jednakże pytania zawarte w kwestionariuszu są bardzo ogólne i nie są w stanie 

dostarczyć wiarygodnych i miarodajnych informacji, mogących służyć doskonaleniu jakości 

w tym obszarze funkcjonowania Wydziału. Jednocześnie z otrzymanych informacji wynika, 

iż nie wszyscy pracownicy administracyjni podlegają ocenie. Wyjątkiem jest dziekanat, który 

został wysoko oceniony przez absolwentów (sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów za rok 

ak.2010/2011).  

Sugeruje się aby umożliwić dokonanie powyższej oceny zwłaszcza studentom w trakcie 

trwania studiów. 

 

g)  ocenę poziomu naukowego jednostki 

 

      Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia wprowadzony na poziomie Uczelni 

nie przewiduje procedury ewaluacji działalności naukowej poszczególnych wydziałów. Tym 

bardziej warto podkreślić fakt, iż ocena taka jest dokonywana w oparciu o wypracowany w 

ramach Wydziału system informatyczny, w którym gromadzone są informacje o 

osiągnięciach naukowych poszczególnych pracowników. System ten umożliwia badanie 

poziomu naukowego Wydziału zgodnie z metodologią przyjętą przez Komitet Ewaluacji 

Jednostek Naukowych oraz MNiSW. Osiągnięcia naukowe Wydziału są przedmiotem 

cyklicznych dyskusji w ramach Rady Wydziału. 
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h) ocenę zasobów materialnych, w tym infrastrukturę dydaktyczną i naukową,  

a  także środki wsparcia dla studentów 

 

          W ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia nie opracowano  

procedur mających na celu kompleksową ewaluację zasobów materialnych Wydziału, w tym 

infrastruktury dydaktycznej i naukowej. W szczególności ma to istotne znaczenie z punktu 

widzenia procesu systemowego i kompleksowego badania wpływu posiadanej infrastruktury 

na osiągane efekty kształcenia oraz identyfikację możliwości rozwojowych w tym zakresie. 

         Bieżące potrzeby w zakresie doposażenia infrastruktury Wydziału są zgłaszane przez 

studentów bezpośrednio do prodziekanów lub też za pośrednictwem nauczycieli 

akademickich w mniej formalny sposób. Są one  uwzględniane na bieżąco w miarę 

możliwości finansowych Wydziału. Przykładami efektów uczestnictwa studentów w 

omawianym procesie jest np. montaż na wniosek studentów dodatkowego punktu 

dostępowego do sieci bezprzewodowej obejmującego swym zasięgiem bufet w budynku przy 

ul. 26. Kwietnia, a także montaż kilkunastu dodatkowych gniazd zasilających 230V na 

korytarzach tego budynku w celu umożliwienia studentom efektywnego korzystania z 

komputerów przenośnych, także w czasie przerw pomiędzy zajęciami. 

          Istotnym elementem rozbudowy infrastruktury zgodnie z postulatami studentów jest 

ciągłe doskonalenie i rozbudowywanie modułów platformy wspierającej proces kształcenia 

SIWE, w szczególności o moduł elektroniczny indeks. Uwagi oraz pomysły studentów 

dotyczące rozwoju tego systemu są zgłaszane w sposób nieformalny, zarówno w 

bezpośrednich rozmowach z pracownikami Sekcji Informatycznej oraz Dziekanatu, jak też z 

prodziekanami oraz innymi nauczycielami.  

Ponadto na Wydziale Elektrycznym funkcjonuje warsztat elektromechaniczny do wyłącznej 

dyspozycji studentów, w tym członków Studenckich Kół Naukowych, którego doposażenie 

jest na bieżąco konsultowane z prezesami kół. 

Nie prowadzi się również systemowej ewaluacji stosowanych środków i form wsparcia 

studentów i doktorantów. 

 

i) funkcjonowanie systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, analizowania  

          i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia 

 

     Większość procedur opracowanych w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

na poziomie Uczelni i Wydziału określa precyzyjnie przepływ informacji wykorzystywanej w 

celach projakościowych. Dokładnie określone są również narzędzia oraz metody gromadzenia 

informacji. 

Zdecydowanie słabszą stroną stosowanych procedur jest brak określonych form i kanałów 

komunikacji zwrotnej na temat działań projakościowych, skierowanych do interesariuszy 

zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. W ograniczonym zakresie prezentowane są 

jedynie wyniki ankietyzacji prowadzonej wśród studentów, na stronie internetowej Wydziału. 

Warto jednocześnie podkreślić aktywność Wydziału na polu opracowania narzędzi 

informatycznych (system SIWE) służących gromadzeniu informacji, możliwości ich analizy 

oraz wieloaspektowego wykorzystania w celach związanych z zapewnianiem jakości 

kształcenia. Bardzo duża funkcjonalność oraz wysoki poziom kompleksowości systemu 

powinien zostać wzięty pod uwagę przy wdrażaniu podobnych narzędzi na poziomie Uczelni. 
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j) publiczny dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji  

o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i procedurach 

toku studiów 

 

        
       Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia nie obejmuje swoim zasięgiem w 

sposób sformalizowany badania jakości w odniesieniu do powszechnego dostępu  

do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych 

efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów.  

       Dostęp do ww. informacji zapewniono studentom oraz doktorantom poprzez stronę 

internetową Uczelni i Wydziału. W specjalnie przygotowanej dla nich zakładce umieszczone 

są wszystkie niezbędne i aktualizowane na bieżąco informacje i akty prawne. W celu 

zapewnienia studentom oraz doktorantom dostępu do aktualnych informacji wykorzystywany 

jest także system internetowy SIWE- program autorski Wydziału wykorzystywany do obsługi 

studentów i doktorantów, wspierający organizację kształcenia, w tym umożliwiający bieżące 

przetwarzanie danych oraz monitorowanie procesu dydaktycznego. Po zalogowaniu w SIWE, 

istnieje możliwość skorzystania z pełnej elektronicznej dokumentacji toku studiów 

(elektroniczny indeks), łącznie z procesem dyplomowania. Studenci podczas spotkania z ZO 

PKA bardzo pozytywnie ocenili oferowane poprzez SIWE funkcjonalności zarówno w 

odniesieniu do realizacji procesu kształcenia jak i informacji niezbędnych w toku 

studiowania. 

 

3) jednostka dokonuje systematycznej oceny efektywności wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości, a jej wyniki wykorzystuje do doskonalenia polityki zapewniania 
jakości i budowy kultury jakości kształcenia  

 

         Wdrażanie w Uczelni rozwiązań związanych z zapewnianiem jakości znajduje się 

dopiero na początkowym etapie. W związku z powyższym pełna ocena efektywności 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości jest niemożliwa. Warto jednak zauważyć, iż 

wewnętrzny system zapewniania jakości już na etapie projektowania, nie zawiera rozwiązań 

mających na celu badanie efektywności i skuteczności stosowanych procedur, co wymaga 

uzupełnienia.  

 Jednocześnie godny podkreślenia jest fakt mocnego zdynamizowania prac nad wdrażaniem 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie Uczelni, co pozwala 

założyć szybkie uzupełnienie systemu w tym zakresie. Niewątpliwie zdynamizowane prace na 

poziomie Uczelni, wymagałyby opracowania szczegółowej strategii wdrożenia rozwiązań 

uczelnianych na poziomach poszczególnych Wydziałów. 

        Należy jednocześnie podkreślić, iż procedura badania profilu prac dyplomowych, 

opracowana przez Wydział przynosi rezultaty zgodne z założonymi celami. Warto zatem 

mieć na uwadze metodologię pomiaru skuteczności tej procedury przy opracowaniu badania 

skuteczności pozostałych, jak również systemu jako całości. 

 

 

Załącznik 4  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia   

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego  W PEŁNI 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
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1) Wewnętrzny system zapewniania jakości znajduje się w początkowym etapie wdrażania. 

Struktura podejmowania decyzji w procesie zapewniania jakości jest prawidłowa. 

2) Pozytywnie należy ocenić podejście zarówno władz Uczelni, jak i Wydziału do 

opracowania sformalizowanych procedur regulujących proces kształcenia oraz 

zapewniania jakości, które były niezbędne na etapie ujednolicania działalności jednostek 

organizacyjnych uczelni w procesie ich łączenia. Nie mniej jednak część procedur 

związanych w szczególności z badaniem losów zawodowych absolwentów, potrzeb rynku 

pracy oraz okresowej oceny nauczycieli akademickich wymagają poprawy, gdyż 

narzędzia opracowane w ich ramach budzą zastrzeżenia w kontekście możliwości 

realizacji celów tych procedur.  

    Jednocześnie Wydział opracował kilka sformalizowanych i niesformalizowanych praktyk 

w zakresie oceny, zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, wykraczających poza 

uwarunkowania funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości przyjętego 

w Uczelni. Wydział w sposób rzetelny realizuje procedury opracowane na poziomie 

Uczelni. Nie mniej jednak podstawowym mankamentem jest brak podjęcia prac nad 

systemem oceny stopnia osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz metod i zasad 

oceniania. 

3) Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia wdrażany w Uczelni nie posiada 

procedur pomiaru skuteczności i efektywności jego stosowania. Jednocześnie procedury 

opracowane na Wydziale, zgodne z jego potrzebami i w pełni wdrożone przynoszą 

zamierzone rezultaty. 

 

 
 

3. SPÓJNOŚĆ STOSOWANEGO W JEDNOSTCE OPISU CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA 

OFEROWANYCH STUDIACH DOKTORANCKICH I PODYPLOMOWYCH ORAZ SPRAWNOŚĆ I 

WIARYGODNOŚĆ SYSTEMU WERYFIKUJĄCEGO I POTWIERDZAJĄCEGO ICH OSIĄGNIĘCIE 

 

1) Jednostka w wyniku kształcenia na studiach doktoranckich, zapewnia uzyskanie efektów 
kształcenia właściwych dla obszaru badawczego, którego dotyczą  oraz umożliwia 
uzyskanie stopnia naukowego doktora 

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

(ZUT) posiada pełne uprawnienia akademickie w dwóch dyscyplinach naukowych: 

Automatyka i robotyka (uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 

technicznych uzyskał w 2003 r., a do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w 2010 r.) oraz Elektrotechnika (prawa doktoryzowania posiada od 1971 roku, a uprawnienia 

habilitacyjne od 2002 roku). W skali uczelni, w której 10 wydziałów posiada w sumie 17 

uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i 10 kolejnych doktora habilitowanego, 

pozycja naukowa wydziału jest znacząca.    

Funkcjonowanie studiów doktoranckich  regulują następujące dokumenty: Uchwała 

Nr 2 Senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych Senatu dla rad wydziałów 

dotyczących planów i programów studiów doktoranckich i Uchwała nr 35 Senatu ZUT z dnia 

24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w w/w Uchwały, Uchwała nr 26 Senatu ZUT z dnia 30 

maja 2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów doktoranckich oraz form studiów w 

poszczególnych dyscyplinach naukowych w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2012/2013 

i Uchwała nr 32 Senatu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany ww. Uchwały oraz 
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Uchwała Senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów 

doktoranckich w ZUT w Szczecinie”.  

 

Natomiast na Wydziale Elektrycznym na studiach III stopnia na obu prowadzonych 

kierunkach obowiązują m.in. następujące dokumenty: Uchwała nr 25 Rady Wydziału 

Elektrycznego z dnia 14 października 2012 r. w sprawie zmian w obowiązującym planie 

studiów doktoranckich w dyscyplinie Automatyka i robotyka oraz Elektrotechnika, Uchwała 

nr 21 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia opisu 

zakładanych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich w dyscyplinach: Automatyka i 

robotyka oraz Elektrotechnika oraz Uchwała Rady wydziału z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 

powołania komisji oceniającej postępy uczestników studiów doktoranckich podczas 

seminariów sprawozdawczych w roku akademickim 2011/2012, Zarządzenie nr 3 Dziekana 

Wydziału Elektrycznego z dnia 4 kwietnia w sprawie powołania Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie w dyscyplinach Elektrotechnika oraz Automatyka i 

Robotyka.  

 Szczegółowe informacje na temat studiów III stopnia prowadzonych w 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym są dostępne na stronie internetowej: 

http://www.zut.edu.pl/zut-doktoranci/. 

Z danych przedstawionych w Raporcie samooceny oraz uzupełnionych w czasie 

wizytacji wynika, że w latach 2008-2012 zostało obronionych na Wydziale sumarycznie 18 

prac doktorskich, w tym 14 przez studentów studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale. 

Przy czym należy zauważyć małą liczbę - 5 prac doktorskich obronionych w dyscyplinie 

naukowej Automatyka i robotyka, co stanowi tylko 28% udział w sumarycznej liczbie obron. 

Jako przyczynę tak małej liczby nadanych stopni doktora nauk technicznych, nawet w 

stosunku do innych dyscyplin naukowych na Uczelni, władze Wydziału podają: małą 

sumaryczną liczbę studentów III stopnia, oraz duży stopień trudności i szeroki zakres 

tematyczny oraz wysokie wymagania stawiane przez kadrę akademicką i promotorów. Bardzo 

mała jest także sprawność (skuteczność) prowadzonych studiów doktoranckich (np. z 10 i 16 

studentów rozpoczynających studia odpowiednio w 2007/2008 i 2008/2009 stopień doktora 

do tej pory uzyskała tylko jedna osoba). 

Program kształcenia na studiach doktoranckich, obejmujący m.in. efekty kształcenia 

oraz plan studiów, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym opracowały kierunkowe 

Komisje Programowe, które zostały powołane Zarządzeniem nr 7 Dziekana Wydziału 

Elektrycznego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji 

Programowych. Na ocenianym Wydziale nie ma oddzielnej Komisji Programowej dla 

Studiów Doktoranckich. Natomiast skład wydziałowych komisji programowych na lata 2012-

2016 i zakres ich zadań zostały określone przez Radę Wydziału w  Uchwale nr 33 z dnia 25 

października 2012 r. Powołany został także dodatkowo koordynator prac merytorycznych 

Wydziałowych Komisji Programowych. 

Wydziałowe Komisje Programowe przygotowały następujące dokumenty mające 

stanowić podstawę programową studiów doktoranckich prowadzonych na ocenianym 

Wydziale: 

 efekty kształcenia dla studiów III stopnia na kierunku Automatyka i robotyka oraz 

Elektrotechnika, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym ZUT, 

 szczegółowy opis warunków i programu kształcenia na studiach doktoranckich III-go 

stopnia na kierunku Automatyka i robotyka oraz Elektrotechnika w roku akademickim 

2012/2013, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym ZUT. 
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Na podstawie opracowanych dokumentów Rada Wydziału Elektrycznego podjęła w 

dniu 28 czerwca 2012 r. uchwałę nr 21 w Sprawie zatwierdzenia opisu zakładanych efektów 

kształcenia dla studiów Doktoranckich w dyscyplinach: Automatyka i robotyka oraz 

Elektrotechnika, przyjęła program kształcenia prowadzonych na Wydziale studiów 

doktoranckich. Rada Wydziału Elektrycznego uchwaliła opis zakładanych efektów 

kształcenia dla studiów III stopnia, oddzielnie dla obu dyscyplin, w obszarze kształcenia w 

zakresie nauk technicznych, które zamieszczono w załączniku do niniejszej uchwały. 

Uchwała obowiązuje z daniem podjęcia i ma zastosowanie dla planów studiów i programów 

kształcenia realizowanych od 1 października 2012/2013. Natomiast cele kształcenia, plany 

studiów oraz harmonogram przygotowywania pracy doktorskiej zostały przyjęte uchwałami 

Rady Wydziału Elektrycznego nr 23 i 25 dla dyscypliny naukowej Automatyka i robotyka i 

odpowiednio nr 24 i 26 dla Elektrotechniki, ale dopiero w dniu 4 października 2012 r. 

Przyjęte przez Radę Wydziału efekty kształcenia zostały w tym samym dniu tj. 28 czerwca 

2012 r. zatwierdzone Uchwałą nr 21 Senatu ZUT w Szczecinie. 

 

Przyjęte plany studiów i programy kształcenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Wydziałowy Samorząd Doktorantów, co zostało potwierdzone w opinii Zarządu 

Wydziałowego Samorządu Doktorantów WE ZUT w Szczecinie z dnia 2 października 2012 r. 

Natomiast brak jest stosowanej opinii dotyczącej efektów kształcenia. 

 

Zarówno w uchwale nr 2 i 35 Senatu ZUT odpowiednio z dnia 30 stycznia 2012 i 23 

kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych Senatu dla rad wydziałów dotyczących planów i 

programów studiów doktoranckich, jak również Regulamin Studiów doktoranckich w ZUT w 

Szczecinie stanowiącym załącznik  do uchwały nr 1 Senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2012 r. 

brak jest informacji dotyczących obligatoryjnych czasookresów przed rozpoczęciem roku 

akademickiego niezbędnych do zatwierdzenia planów i program kształcenia, w którym będą 

one  obowiązywać.  

Z Raportu samooceny oraz dokumentacji przedłożonej Zespołowi Oceniającemu 

PKA w trakcie wizytacji wynika, że studia doktoranckie prowadzone są na ocenianym 

Wydziale na obu kierunkach w formie stacjonarnej i oferowane, ale nieuruchomione z 

powodu braku kandydatów w formie niestacjonarnej. 

Zbiór efektów kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie dyscypliny 

Elektrotechnika, prowadzonych na ocenianym Wydziale Elektrycznym obejmuje 22 efekty, z 

czego 7 – w kategorii „wiedza”, 10 – w kategorii „umiejętności” oraz 5 – w kategorii 

„kompetencje społeczne”. Analogicznie w zakresie dyscypliny naukowej Automatyka i 

robotyka.  

Sposób sformułowania poszczególnych efektów, ich spójność oraz możliwości 

ich weryfikacji zawiera kilka uchybień, które wymagają przeprowadzenia stosownej 

korekty, uzupełniania i w kilku przypadkach doprecyzowania lub uogólnienia. Dla 

przykładu istnieje sprzeczność w sformułowaniu pierwszego efektu w zakresie wiedzy dla 

obu dyscyplin: „… ma wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla 

dyscypliny naukowej …”.  W trzech efektach społecznych niepoprawnie wykorzystano liczbę 

mnogą: „… w dyscyplinach Automatyka i robotyka …” i odpowiednio: „…w dyscyplinach 

Elektrotechnika …”. Podobnie należy zmienić efekt AR_3A_U06 i konsekwentnie 

El_3A_U06 w zakresie umiejętności „… w zakresie dyscypliny Elektrotechnika … , 

wnoszące wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej …”. Nie ma konsekwencji w 

sformułowaniu efektów: AR_3A_W03 „… ma wiedzę ogólnie dotyczącą metodyki 

prowadzenia badań naukowych …” oraz AR_3A_U01, gdzie umiejętności dotyczą zakresu 
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dyscypliny naukowej (może po prostu potrafi prowadzić badania naukowe …). Podobnie dla 

efektów AR_3A_W07 i AR_3A_U02 i analogicznie dla dyscypliny Elektrotechnika. 

Ponieważ efekty kształcenia dotyczą studiów III stopnia należałoby używać przy ich 

określaniu takich sformułowań jak  pogłębiona/y, rozszerzona/y w miejsce np. podstawowej 

itd. Da przykładu efekt AR _3A_W05, podobnie jak AR _3A_W06 zakłada, że doktor będzie 

posiadał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów pozyskiwania i prowadzenia projektów 

badawczych, w tym także ekonomicznych i prawnych aspektów realizacji takich projektów 

oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz upowszechniania wyników 

badań naukowych, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności 

intelektualne. Absolwent studiów III stopnia powinien posiadać pogłębioną wiedzę w zakresie 

dbałości o warsztat naukowca. 

Należy przeredagować cele ogólne i szczegółowe, ponieważ w obecnej formie np. w 

obu celach występuje takie samo sformułowanie „… prowadzenie samodzielnych badań 

naukowych …”, student III stopnia ma zdobyć nie „… wiedzy ogólnej teoretycznej w 

dyscyplinie  …” ale raczej szczegółową. Natomiast w pierwszym zdaniu w ramowym 

harmonogramie przygotowania pracy doktorskiej znajduje się niefortunne sformułowanie: 

„… Wydanie doktorantowi … tematu pracy doktorskiej …”. 

Istotne zastrzeżenie dotyczą zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotów z bloku 

przedmiotów egzaminu doktorskiego tj.: Ekonomii i Filozofii.  Dla przykładu Ekonomia, 

czyli przedmiot najczęściej wybierany przez studentów III stopnia, jako jeden z trzech 

obligatoryjnych egzaminów doktorskich prowadzony jest w wymiarze 30 godzin na IV 

semestrze jedynie w formie wykładu, którego podstawowym celem jest przekazanie wiedzy. 

Natomiast w opracowanym sylabusie nie zostały przewidziane do osiągnięcia żadne efekty w 

zakresie wiedzy oraz kompetencji społecznych i personalnych. Zostały jedynie określone 

efekty w zakresie umiejętności, a które raczej są efektami w zakresie wiedzy. Jako sposób 

weryfikacji efektów w zakresie umiejętności podano egzamin (bez sprecyzowania formy – 

ustny czy pisemny), który w tym przypadku nie jest najlepszą formą weryfikacji osiąganych 

przez doktorantów umiejętności.  

W niektórych przypadkach wybrano niewłaściwe metody do weryfikacji osiąganych 

efektów kształcenia, w szczególności w zakresie kompetencji społecznych i personalnych (np. 

forma weryfikacji – test). Ponadto, właściwie zakładane efekty kształcenia dla studiów III 

stopnia prowadzonych w obu dyscyplinach są takie same (zmiany dotyczą tylko nazw 

Elektrotechnika oraz Automatyka i robotyka) a zatem, na czym polega różnica tych dwóch 

rodzajów (dyscyplin) studiów?  

Największe zastrzeżenia dotyczą bloku przedmiotów fakultatywnych w zakresie 

wybieralnych przedmiotów zawodowych tj.: Prawo energetyczne (F2a), Prawo pracy i 

przedsiębiorczość (F2b), Ekologia (F2c) oraz Nauka i etos nauczyciela akademickiego (F2d), 

które w zamierzeniu, niezależnie od dokonanego przez doktoranta wyboru przedmiotu,  

powinny w rezultacie końcowym dać takie same efekty kształcenia. Co przy tak 

zróżnicowanych pod względem tematyki i przekazywanych treści przedmiotach jest 

praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Ponadto w przypadku tych przedmiotów, które 

realizowane są przez prowadzących nie będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi 

wydziału zostały w sposób niewłaściwy przypisane efekty kierunkowe np. dla przedmiotu 

Ekologia – efekt kierunkowy w zakresie wiedzy został przypisany:  EL_3A_W06 (ma 

podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz upowszechniania wyników badań 

naukowych, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej), 

natomiast w zakresie umiejętności: EL_3A_U07 (potrafi dokumentować wyniki prac 
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badawczych oraz pisać publikacje naukowe, także w języku angielskim, stosując się przy tym 

do zasad poszanowania praw autorskich), w zakresie kompetencji społecznych: EL_3A_K01 

(ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etycznych w życiu zawodowym oraz 

społecznym) oraz EL_3A_K05 (ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów 

doktoranckich, a w szczególności rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie 

informacji dotyczących osiągnięć nauki i techniki). Należy podkreślić, że te same efekty 

kształcenia jak dla Ekologii przypisano wszystkim pozostałym przedmiotom w tej grupie. 

W tym zakresie w czasie spotkań z władzami dziekańskimi i kierownikiem studiów 

doktoranckich przedstawiono szereg wyjaśnień oraz dokumentację dotyczącą m.in. uzgodnień 

wynikających ze spotkania kierowników studiów doktoranckich ZUT (korespondencja z 

prorektorem ds. kształcenia z 26 czerwca 2012), a także oferty kształcenia możliwej do 

zaoferowania z perspektywy zasobów kadrowych uczelni (korespondencja z kierownikiem 

Katedry prawa i gospodarki nieruchomościami) świadczących, że dobór przedmiotów był w 

znacznym stopniu ograniczony m.in. względami finansowymi. 

Mając powyższe na uwadze, należy jednak zauważyć, że w ostateczności to 

Wydziałowe Komisje Programowe, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, a także prodziekan ds. nauczania oraz 

pośrednio Rada Wydziału i Dziekan Wydziału Elektrycznego odpowiadają, oczywiście w 

różnym stopniu wynikającym z zakresu swoich kompetencji, za część merytoryczną 

przygotowanej dokumentacji. Można nadmienić, że wymienione wyżej organy nie wnosiły w 

formie udokumentowanej zastrzeżeń do przygotowanych sylabusów.  

Podsumowując, na podkreślenie zasługuje fakt, że Władze Wydziału przedstawiły 

zespołowi oceniającemu PKA ograniczenia, z których wynika kształt aktualnego 

programu i zdają sobie sprawę z jego uchybień, a przede wszystkim wyraziły gotowość 

dokonania modyfikacji. 

 

W opinii doktorantów uczestniczących w spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA, 

program studiów doktoranckich na ocenianym Wydziale w obu prowadzonych dyscyplinach 

przewiduje  zajęcia dotyczące najnowszych osiągnięć nauki w zakresie prowadzonych badań. 

Zdaniem doktorantów oferowany zakres tematyczny poszczególnych przedmiotów umożliwia 

ich rozwój naukowy, a także pozwala utrwalić i uporządkować dotychczas zdobytą wiedzę. 

Doktoranci zwrócili uwagę, badań naukowych, w szczególności zwrócili uwagę na rolę 

seminarium naukowych i sprawozdawczych.   

Doktoranci  na pierwszym roku studiów mają zajęcia z języka angielskiego (w sumie  

45 godzin), którego znajomość jest obecnie niezbędna do właściwego funkcjonowania 

zarówno w środowisku naukowym, jak również w pracy zawodowej.  Ponadto mają jeden 

przedmiot przez trzy lata prowadzony w języku angielskim, przy czym zainteresowanie 

doktorantów podejmowaną na nim specjalistyczną tematyką było stosunkowo niewielkie. W 

czasie spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, doktoranci wysoko ocenili lektoraty, 

prowadzone na odpowiednim poziomie, w stosunkowo małych grupach, a przede wszystkim z 

wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa, w szczególności dotyczy to przedmiotu 

English in Electrical Engineering. Doktoranci uznali jednak ich wymiar godzinowy za zbyt 

mały, jak dla potrzeb uczestników studiów III stopnia. 

W ramach spotkania z doktorantami podkreślono nowoczesny sposób prowadzenia 

przedmiotu Techniki mowy i emisja głosu, a także dużą praktyczną przydatność treści 

przekazywanych w ramach przedmiotu Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższej. 

Doktoranci, którzy zrealizowali już 55 godzin (ze 100 godzin) przedmiotów z zakresu 
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nowoczesnych metod i technik dydaktycznych objętych planem pierwszego semestru studiów 

III stopnia, wypowiedzieli się bardzo pozytywnie, uważając te zajęcia za potrzebne, a wiedzę 

przekazywaną w trakcie realizacji tych zajęć za pomocną i przydatną w praktyce 

dydaktycznej.   

Oceniając program studiów doktoranckich prowadzonych w obu dyscyplinach na 

Wydziale Elektrycznym i sposoby jego realizacji w zakresie możliwości osiągnięcia 

zakładanych efektów kształcenia można stwierdzić, że zajęcia wynikające z tego programu 

umożliwiają doktorantom zdobycie kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych oraz 

zawodowych w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wymaganych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.  

Zarówno na podstawie informacji zawartych w Raporcie Samooceny WE, jak 

również w oparciu o dokumenty przedstawione Zespołowi Oceniającemu PKA w trakcie 

wizytacji, a także analizując wypowiedzi samych uczestników studiów III stopnia wynika, że 

tematyka prac badawczych doktorantów jest w sposób bezpośredni powiązana z działalnością 

naukową promotorów lub opiekunów naukowych i jednostek, w których pracują. Tematyka 

prowadzonych badań odpowiada dyscyplinom naukowym prowadzonych studiów III stopnia i 

jest skoncentrowana wokół następujących szczegółowych zagadnień: defektoskopia 

elektromagnetyczna, inteligentne systemy diagnostyki urządzeń i wyrobów, modelowanie, 

sterowanie i zarządzanie systemami technicznymi, biologicznymi i ekonomicznymi, 

multimedia w społeczeństwie technologii informacyjnych, nowe technologie przetwarzania, 

przesyłu i użytkowania energii, optoelektronika w technice, biomedycynie i telekomunikacji, 

telekomunikacja mobilna i techniki teleinformatyczne, wykorzystanie inżynierii wysokich 

napięć w procesach przemysłowych, zastosowania inżynierii sygnałów, systemów i 

sterowania w mechatronice, źródła energii odnawialnej. Do realizacji badań prowadzonych 

przez doktorantów udostępniana jest cała baza naukowa Wydziału, dzięki czemu doktoranci 

mogą korzystać z unikatowej aparatury badawczej, która została zaprezentowana w czasie 

wizytacji. Doktoranci mają także bezpośredni (także z domu) i pełny dostęp do zasobów 

biblioteki Wydziału i Uczelni, w tym także do elektronicznych pełno tekstowych baz danych 

o światowym zasięgu takich jak: IEEE Xplore, SpringerLink, ScienceDirect, Emerald 

Engineering, Wiley Online Library, EBSCO, Ibuk.pl, IOPScience, MyiLibrary, Proquest, 

Knovel Library,  Web of Knowledge, Scopus i inne. Należy podkreślić, że Wydział mając na 

uwadze właściwy rozwój kadry naukowej oraz doktorantów w ramach własnych środków 

wykupił dostęp do IEEE Xplore, stanowiącej największą elektroniczną bazę danych z 

dyscypliny Elektrotechnika i Automatyka i robotyka, a także z dyscyplin im pokrewnym. 

Uczestnicy studiów III stopnia mają także dostęp do zasobów biblioteki wydziałowej 

liczących ok. 25 tys. pozycji w wersji drukowanej i dodatkowo 62 tytuły czasopism, które 

znajdują się w bieżącej prenumeracie.  

Z analizy programu kształcenia na studiach III stopnia realizowanych na ocenianym 

Wydziale wynika, że przygotowują one doktoranta w sposób właściwy do pracy o charakterze 

badawczo-naukowym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności umożliwiają 

osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy na zaawansowanym poziomie w 

dziedzinie związanej z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. W szczególności 

dotyczy to przedmiotów zawodowych z puli dla dyscyplin Elektrotechnika/Automatyka i 

robotyka (F1 – wykład, semestr piąty, 30 godzin/4 pkt. ECTS; F1 – wykład, semestr szósty, 

45 godzin/ 6 pkt. ECTS). Osiągnięcie efektów kształcenia w tym zakresie wspomagają także 

takie przedmioty jak: Zaawansowane metody matematyczne I (O3), Zaawansowane metody 

matematyczne II (O4), Metody optymalizacyjne (O5), Seminarium naukowe (O6), Zajęcia 

indywidualne opiekuna naukowego z doktorantem (O8), a także częściowo Neural 
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Computations and Machine Learning (O9). W opinii doktorantów obecnych na spotkaniu z 

zespołem oceniającym PKA jest to okazja by zobaczyć jak prowadzi się zajęcia dydaktyczne 

w zagranicznych ośrodkach naukowych. Doktoranci WE ZUT uważają te zajęcia za bardzo 

przydatne, oraz za okazję to konfrontacji swoich umiejętności językowych. Ponadto 

doktoranci przygotowują się do pracy o charakterze badawczo-naukowym lub badawczo-

rozwojowym realizując granty promotorskie, prace zlecone i inne projekty naukowo-

badawcze.  

 Natomiast uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych na ocenianym Wydziale 

może zdobyć umiejętności związane z metodyką i  metodologią prowadzenia badań 

naukowych oraz kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i 

społecznej roli uczonego na następujących zajęciach dydaktycznych: Seminarium naukowym 

(siedem semestrów, 70 godzin, 7 ECTS), Zajęcia indywidualne opiekuna naukowego z 

doktorantem (osiem semestrów, 60 godzin, 10 ECTS), Nauka i etos nauczyciela 

akademickiego (wykład konwersatoryjny, semestr piąty, 10 godzin, 2 ECTS). 

 

W ramach działalności naukowej Wydziału doktoranci mają możliwość aktywnego 

uczestniczenia w większości zadań badawczych realizowanych przez jednostki organizacyjne 

oraz samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Od wielu lat uczestnicy studiów 

doktoranckich mają możliwość korzystania ze środków finansowych przydzielanych w 

drodze konkursów wewnątrz wydziałowych, które mogą być przeznaczone na prowadzenie 

własnych badań naukowych służących ich rozwojowi naukowemu, a przede wszystkim 

zredagowaniu rozprawy doktorskiej. Aktywność doktorantów w tym zakresie potwierdzają 

granty promotorskie przyznawane ze środków MNiSW i NCN oraz udział w grantach 

badawczych i rozwojowych ze środków NCN i NCBiR. W szczególności w latach 2008-1012 

doktoranci uczestniczyli w: sześciu grantach promotorskich (MNiSW, NCN), pięciu 

badawczych (MNiSW), sześciu badawczych (NCN), czterech rozwojowych (NCBiR oraz 

MNiSW) i jednym badawczo-rozwojowym (MARTEC ERA-NET). Uczestniczą również w 

pracach zespołów realizujących międzynarodowe programy badawcze Program Region 

Morza Bałtyckiego 2007-2013 (5 doktorantów), Program Wykonawczy z Republiką Czeską 

(1 doktorant) i  Program Komisji Europejskiej LIFE+ (5 dokotrantów). 

Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywny udział uczestników studiów III 

stopnia w zespołach badawczych realizujących na Wydziale projekty naukowe 

współfinansowane z funduszy europejskich takich jak:  6 Program Ramowy UE badawczo-

rozwojowy: Development of Novel Digital Radiography Technology. To facilitate the 

'traditionally less research intensive inspection industry sector' change from Manual Film 

Radiography to Automated Digital Radiograph (5 doktorantów), 7 Program Ramowy UE 

badawczo-rozwojowy:  Development of New and Novel QualiTi Control System for the 

Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry 

(3 doktorantów), Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and 

Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea 

Inspection of Offshore Structure Welds (3 doktorantów) i Development of Novel Inspection 

Techniques For Train Axles (2 doktorantów), a także międzynarodowy program badawczy 

Health Monitoring of Offshore Wind Farms (1 doktorant), Program Komisji Europejskiej 
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LIFE+: Novel purification technique for the treatment of waste air in the manufacturing 

process of paraformaldehyde (5 doktorantów) oraz program edukacyjny w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki: Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej 

jego jakości na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i 

budowa maszyn i mechatronika ZUT w Szczecinie (6 doktorantów). 

Wymiernym, dodatkowym efektem udziału doktorantów w pracach badawczo-

rozwojowych jest siedem zgłoszeń patentowych, których współautorami są studenci III 

stopnia.  

Podsumowując, Wydział aktywnie wspiera udział doktorantów w badaniach 

naukowych realizowanych w ramach projektów naukowo-badawczych, a także 

współpracy krajowej i zagranicznej z uczelniami, ośrodkami badawczymi i firmami.  

 

Podczas przeprowadzonej przez Zespół Oceniający PKA wizytacji infrastruktury 

dydaktycznej Wydziału prezentowane były liczne przykłady bezpośredniego udziału 

doktorantów w tworzeniu nowych lub modernizacji istniejących stanowisk badawczych i 

pomiarowych w laboratoriach naukowych, a także w specjalistycznych pracowniach. 

Stanowiska badawcze tworzone są najczęściej przez doktorantów w ramach realizacji 

grantów promotorskich – można wymienić 7 takich stanowisk.  

Ponadto doktoranci WE biorą czynny udział w budowie stanowisk badawczych 

powstających w ramach projektów badawczych kierowanych przez nauczycieli akademickich 

Wydziału Elektrycznego ( trzy stanowiska). 

Wartościowym przykładem związku prowadzonych na Wydziale badań naukowych 

z realizowanym kształceniem i ich wpływu na osiągane efekty kształcenia jest bezpośredni 

związek tematów prac doktorskich z realizowanymi na Wydziale pracami naukowo-

badawczymi. Należy podkreślić, że zespół wizytujący PKA miał dostęp do szczegółowych, 

ale ujętych w sposób syntetyczny informacji zgromadzonych w formie elektronicznej 

związanych z wszystkimi realizowanymi na Wydziale tematami prac doktorskich. Dla potrzeb 

prowadzenia prac naukowo-badawczych udostępniane są doktorantom laboratoria 

dydaktyczne i naukowe, gdzie mogą bez ograniczeń korzystać z unikatowej aparatury 

badawczej. W trakcie spotkań Zespołu Oceniającego PKA doktoranci wskazali liczne 

przykłady realizacji tego typu prac. Zapewnienie studentom III stopnia bezpośredniego i 

nieograniczonego dostępu do bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów, z często unikatową 

infrastrukturą badawczą i specjalistycznym sprzętem, stwarza doktorantom realne możliwości 

uzyskiwania wartościowych z punktu widzenia poznawczego i aplikacyjnego rezultatów 

swoich badań, co sprzyja prowadzeniu aktywnej działalności publikacyjnej. Istotne znaczenie 

dla wyników działalności publikacyjnej doktorantów ma także finansowe wspieranie tej 

działalności przez władze Wydziału, poprzez pokrywanie kosztów publikacji w czasopismach 

naukowych i wydawnictwach zwartych, a także finansowanie udziału w konferencjach 

naukowych. Podczas spotkania zespołu oceniającego PKA z doktorantami podawane były 

przykłady, potwierdzające stosowanie takiej praktyki na ocenianym Wydziale. Doktoranci 

podkreślali także inspirującą rolę i pomoc promotorów i opiekunów naukowych w 

przygotowywaniu przez nich publikacji naukowych. 

W ocenie możliwości osiągania zakładanych efektów kształcenia na studiach 

doktoranckich na podkreślenie zasługuje więc zgodność tematyki badań naukowych 

prowadzonych przez doktorantów z  tematyką realizowanych na Wydziale 
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Elektrycznym prac naukowo-badawczych. Podczas spotkania zespołu oceniającego PKA z 

doktorantami podawane były przykłady uczestnictwa doktorantów w pracach zespołów 

badawczych w ramach realizacji projektów lub prac naukowo-badawczych. Szczegółowe 

informacje 

Niektórzy doktoranci prowadzili badania w zespołach międzynarodowych, przy 

współudziale ekspertów zagranicznych, m.in. we współpracy z ośrodkami w Indiach (Indian 

Institute of Technology Madras), Wielkiej Brytanii (School of Electrical, Electronic and 

Computer Engineering, Newcastle University) i Niemczech (Technische Universität 

Braunschweig, Greifswald). Przykłady udziału doktorantów w  pracach badawczych, 

realizowanych w ośrodkach zagranicznych jak również współpracy z krajowymi ośrodkami 

naukowymi nie są liczne. Według danych dostarczonych przez Wydział tylko pięciu 

doktorantów wyjechało w ciągu ostatnich 5 lat w ramach studiów czy staży do ośrodków 

zagranicznych, natomiast przyjechał tylko jeden. W czasie spotkania doktoranci podkreślali, 

że zobowiązania osobiste, a także  praca zawodowa utrudniają, a w wielu przypadkach 

uniemożliwiają, udział w długoterminowych wyjazdach zagranicznych. Jest to podstawowy 

powód, że pomimo intensywnej współpracy Wydziału z innymi ośrodkami w kraju i za 

granicą, tylko kilku doktorantów skorzystało z możliwości wyjazdów zagranicznych. 

Z informacji uzyskanych przez zespół oceniający PKA w trakcie wizytacji jak 

również pośrednio z raportu samooceny wynika, że podstawowe wsparcie udzielane 

doktorantom w zakresie przygotowywania przez nich publikacji naukowych polega na 

umożliwieniu aktywnego uczestniczenia w prowadzonych na ocenianym Wydziale pracach 

naukowo-badawczych.  

W ocenie działań podejmowanych przez Wydział Elektryczny w zakresie wspierania 

działalności publikacyjnej doktorantów warto zwrócić uwagę, że cały blok Zajęcia 

obowiązkowe i część bloku Zajęcia fakultatywne zostały zaplanowane w programie studiów 

doktoranckich tak, aby bezpośrednio wspierać doktorantów w przygotowaniu publikacji 

naukowych i przy realizacji rozprawy doktorskiej. Zaplanowane zajęcia z języka angielskiego 

ukierunkowane są również na osiągnięcie takiego celu (English in Electrical Engineering; 

Business English, Scientific Exchange).  

Ponadto w programie studiów doktoranckich zaplanowano przedmiot Zajęcia indywidualne 

opiekuna naukowego z doktorantem. W treściach programowych tego przedmiotu zawarte są 

m. in.: konsultacje w zakresie przygotowania przez doktoranta samodzielnej lub 

współautorskiej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu, co 

najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji 

naukowej oraz konsultacje w zakresie egzaminów doktorskich.  

Władze Wydziału zachęcają doktorantów do publikowania artykułów naukowych w 

szczególności do czasopism o wysokiej punktacji MNiSW i z tzw. listy filadelfijskiej przede 

wszystkim poprzez motywujące systemy projakościowe (np. uzyskane punkty dają wyższą 

pozycję na listach rankingowych, a to z kolei przekłada się na możliwość uzyskania wyższego 

stypendium doktoranckiego i projakościowego). Ponadto mając na uwadze konieczność 

integracji środowiska młodych naukowców, władze Wydziału corocznie finansują ze środków 

ogólnowydziałowych udział kilku doktorantów w Międzynarodowych Warsztatach 

Doktoranckich - OWD, a także w  Warsztatach Doktoranckich - WD oraz  International 

Interdisciplinary PhD Workshop-I2PhD (w roku 2011 Wydział Elektryczny był jednym z 

organizatorów tej konferencji). W ramach warsztatów doktoranci zdobywają praktyczne 

doświadczenie w zakresie przygotowania publikacji naukowych, w tym referatów oraz metod 

ich prezentacji.  



adres ankiety oceniającej prace PKA: www.pka.edu.pl/ankieta 
 Token:  
 
 

 22 

Konsekwencją takiego wsparcia władz Wydziału są liczne publikacje autorskie lub 

współautorskie doktorantów. Z przedstawionych w trakcie wizytacji materiałów, a w 

szczególności w oparciu o informacje zawarte w zwartym opracowaniu pt. Wykaz osiągnięć 

studentów i doktorantów Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie w latach 2008-2013 

wynika, że doktoranci Wydziału z  bardzo dużym powodzeniem publikują wyniki swoich 

prac naukowo-badawczych. W ostatnich pięciu latach doktoranci Wydziału byli autorami lub 

współautorami następującej liczby publikacji naukowych: brak danych za rok 2008, 39 w 

2009 roku, 53 w  2010 roku, 58 w 2011 roku oraz 50 w 2012 roku (2 w 2013 roku). 

Większość tych publikacji stanowią referaty konferencji naukowo-technicznych zarówno 

polskich, o zasięgu międzynarodowym jak również zagranicznych. Występują także liczne 

artykuły naukowe opublikowane w wielu czasopismach (również z tzw. listy filadelfijskiej) 

takich jak: IEEE Transactions on Magnetics, Phase Transitions: A Multinational Journal, 

Mechatronic Systems and Materials, Archives of Electrical Engineering, Central European 

Journal of Physics, Metrology and Measurement Systems, Control Engineering, 

Biocybernetics and Biomedical Engineering, Journal of Applied Computer Science, Pomiary, 

Automatyka, Robotyka, Wiadomości Elektrotechniczne,  Napędy i Sterowanie, Przegląd 

Elektrotechniczny, Pomiary Automatyka Kontrola, Modelowanie Inżynierskie, Energia 

Elektryczna, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 

Przegląd Spawalnictwa, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 

Problemy Mechatroniki, Liver International, Inżynieria Maszyn, Archiwum Technologii 

Maszyn i Automatyzacji, Control Engineering, Review of quantitative nondestructive 

evaluation, Inżynieria Biomedyczna, Reviews on Advanced Materials Science, Elektronika, 

Transplantation Proceedings. Tak znaczna liczba w odniesieniu do stosunkowo małej liczby 

studentów III stopnia, a także różnorodność tematyczna publikacji świadczy o skutecznym 

wspieraniu przez oceniany Wydział działalności publikacyjnej doktorantów. 

Doktoranci obecni na spotkaniu z zespołem oceniającym PKA stwierdzili, że 

Wydział, jak również opiekunowie naukowi i promotorzy w pełni wspierają ich w 

przygotowywaniu publikacji naukowych, przede wszystkim merytorycznie, ale również 

finansowo. 

Z informacji zawartych w raporcie samooceny i przekazanych Zespołowi 

Oceniającemu PKA podczas wizytacji przez władze dziekańskie, przedstawicieli samorządu 

doktorantów, kierownika studiów doktoranckich i samych doktorantów, wynika, że zajęcia 

dydaktyczne na studiach III-go stopnia prowadzą nauczyciele akademiccy o najwyższych 

kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych, posiadający znaczący dorobek naukowy i 

prowadzący aktywną działalność publikacyjną. Z danych przedstawionych w Raporcie 

samooceny wynika, że w roku akademickim 2012/2013 zajęcia dydaktyczne na studiach 

doktoranckich na kierunku Elektrotechnika oraz Automatyka i robotyka prowadzi 28 

nauczycieli akademickich, spośród których 11 to profesorowie tytularni, (co stanowi 39%), a 

kolejnych 12 to doktorzy habilitowani (co stanowi 43%), czterech pracowników z tytułem 

doktora (co stanowi 14%) i jednego lektora języka angielskiego ze stopniem magistra. W 

analizowanej grupie kadry dydaktyczno-naukowej na studiach doktoranckich znajduje się 6 

samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę Automatyka i robotyka 

(co stanowi 21%), 9 samodzielnych pracowników naukowych reprezentuje dyscyplinę 

Elektrotechnika (co stanowi 32%), dwóch samodzielnych pracowników naukowych 

reprezentuje Elektronikę a kolejnych dwóch Informatykę, jeden Inżynierię i ochronę 

środowiska oraz dwóch Ekonomię. Nauczyciele ci są etatowymi pracownikami Wydziału 

Elektrycznego lub innych wydziałów ZUT.  
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Ogólna zasada polityki kadrowej zakłada, że przedmioty specjalistyczne, które są 

bezpośrednio związane z tematyką realizowanej rozprawy doktorskiej, są prowadzone przez 

pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem 

profesora. Ponadto seminaria naukowe na wszystkich latach studiów prowadzone są przez 

najbardziej doświadczonych pracowników Wydziału z tytułem profesora nauk technicznych. 

Seminaria prowadzone są przez czterech profesorów, którzy w ocenie władz dziekańskich, 

mają różne spojrzenie na naukę, reprezentują różne koncepcje jej rozwijania, posiadają różne 

doświadczenia zawodowe. W konsekwencji ma to zachęcić doktorantów do swobodnej 

wymiany poglądów, pozwalać na ścieranie się różnych opinii naukowych i przez to poszerzać 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne doktorantów. Niektóre przedmioty kształcenia 

ogólnego (Metody optymalizacyjne), a także z zakresu nowoczesnych metod i technik 

dydaktycznych (Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych, Kształcenie na 

odległość) zostały w bieżącym roku akademickim zostały celowo przydzielone pracownikom 

bardzo młodym, którzy w 2012 r. uzyskali stopień doktora habilitowanego. Ponadto Rada 

Wydziału Elektrycznego powołała już kilku promotorów pomocniczych, którzy biorą udział 

w prowadzeniu przedmiotu specjalistycznego Zajęcia indywidualne opiekuna naukowego z 

doktorantem. Natomiast zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, metod matematycznych I 

i II, ekonomii, filozofii, ekologii oraz przedmiotów humanistycznych i pedagogicznych są 

prowadzone przez pracowników z innych wydziałów Uczelni (Studium Nauk 

Humanistycznych i Pedagogicznych oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych). Na 

podstawie rozmów przeprowadzonych z kierownikiem studiów doktoranckich oraz 

prodziekanami Wydziału można stwierdzić, że przy doborze kadry dydaktycznej dla potrzeb 

realizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich są także brane pod uwagę osobiste 

predyspozycje do pracy z młodymi pracownikami nauki i posiadane w tym zakresie 

doświadczenie związane z promotorstwem zakończonych pomyślnie rozpraw doktorskich. 

Zdaniem władz Wydziału tylko taka polityka kadrowa w zakresie obsady dydaktycznej 

studiów III-go stopnia może gwarantować skuteczne osiągnięcie założonych efektów 

kształcenia.  

 

Należy dodać, że organem doradczym Dziekana w zakresie kreowania polityki 

kadrowej i podejmowania decyzji personalnych  jest Wydziałowa Komisja ds. Nauki, w skład 

której wchodzi sześciu profesorów tytularnych. Sprawuje ona merytoryczny nadzór nad 

działalnością studiów doktoranckich. Natomiast propozycję obsady kadrowej, spośród 

samodzielnych pracowników Wydziału mających znaczny dorobek naukowy, przedstawia 

Wydziałowej Komisji ds. Nauki kierownik studiów doktoranckich w uzgodnieniu z 

Dziekanem. Natomiast opiekunów naukowych doktoranci wybierają samodzielnie najczęściej  

po konsultacjach z kierownikiem Studiów doktoranckich. Przed rekrutacją nie jest konieczne 

(choć wskazane) uzgodnienie przez kandydata na studia doktoranckie z potencjalnym 

opiekunem naukowym tematyki przyszłej pracy doktorskiej. Regulamin studiów 

doktoranckich określa termin powołania opiekunów naukowych doktorantów przez Radę 

Wydziału na dzień 30 listopada danego roku akademickiego. 

Przedstawiona wyżej polityka kadrowa w obsadzie zajęć dydaktycznych 

prowadzonych na studiach doktoranckich jest zgodna z Regulaminem Studiów Doktoranckich 

obowiązującym w ZUT, w którym w § 1 Postanowienia ogólne, pkt. 9 zapisano, że 

„…Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki albo pracownik 

naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej 

lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, aktywny naukowo, posiadający aktualny 

dorobek naukowy albo osiągnięcia artystyczne, z okresu ostatnich 5 lat. Opiekun naukowy 

wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej. …” 
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Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA doktoranci pozytywnie ocenili 

zgodność kwalifikacji opiekunów naukowych i promotorów z tematyką prowadzonych prac 

badawczych i realizowanych rozpraw doktorskich. Ponadto wyrazili swoje przekonanie, że 

kwalifikacje kadry akademickiej prowadzącej zajęcia dydaktyczne na studiach III stopnia w 

pełni korespondują z ich tematyką. 

Reasumując, należy stwierdzić, że  na Wydziale w sposób prawidłowy i optymalny 

następuje dobór kadry akademickiej realizującej zajęcia dydaktyczne na studiach 

doktoranckich w celu uzyskania zakładanych efektów kształcenia oraz dla zapewnienia 

właściwej jakości kształcenia. Należy także podkreślić, że zgodność kwalifikacji naukowych 

nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia na studiach III stopnia i sprawujących 

opiekę naukową nad doktorantami, z celami i efektami kształcenia na tych studiach nie budzi 

żadnych zastrzeżeń. 

Podczas wizytacji Zespół oceniający miał możliwość zapoznania się z opracowanym w 

Uczelni programem do opracowania i weryfikowania założonych efektów kształcenia na 

poszczególnych kierunkach, stopniach i formach studiów oraz na studiach doktoranckich 

„Sylabus KRK”, który stanowi bardzo pomocne narzędzie stanowiące wsparcie dla kadry 

akademickiej podczas tworzenia wymaganej dokumentacji toku studiów. Aplikacja pozwala na 

weryfikację zaplanowanych efektów kształcenia i ich przyporządkowania do poszczególnych 

przedmiotów, a także wymusza konieczność określenia metod weryfikacji stopnia osiągania 

założonych efektów kształcenia. Ponadto od 5 lat na Wydziale wprowadzono autorski system 

informatyczny (System Intranetowy Wydziału Elektrycznego – SIWE) wspierający proces 

kształcenia i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, poprawiający jego jakość i 

organizację. Dzięki gromadzonym i przetwarzanym w systemie danym, możliwe jest bieżące 

monitorowanie całego procesu dydaktycznego i wdrażanie procedur związanych z poprawą 

jakości kształcenia. System ten został szczegółowo przedstawiony zespołowi oceniającemu w 

ramach oddzielnej prezentacji multimedialnej przeprowadzonej w czasie wizytacji Wydziału. 

Wydział posiada elementy systemu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów i 

efektów kształcenia. Do podstawowych elementów umożliwiających dokonanie oceny stopnia 

realizacji zakładanych celów i efektów kształcenia oprócz zaliczeń i egzaminów można 

zaliczyć: seminaria sprawozdawcze dla doktorantów I, II i III roku studiów, podczas których 

doktoranci wygłaszają referaty podsumowujące prowadzone w danym roku akademickim 

badania naukowe, a także przedkładają dodatkowo komisji pisemne raporty z tych badań, 

coroczna ocena doktoranta dokonywana w formie pisemnej przez jego opiekuna naukowego lub 

promotora oraz hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez studentów studiów III 

stopnia. Elementy oceny doktorantów zostały określone w Regulaminie Studiów doktoranckich 

w ZUT w Szczecinie w §9 Zasady oceniania postępów pracy doktoranta. Regulamin został 

wprowadzony uchwałą nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2012 r. Wszystkie 

dokumenty związane z planami studiów, programami kształcenia oraz sylabusami wszystkich 

przedmiotów, a także z ramowy harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej są dostępne 

w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału w zakładkach Dla Doktorantów i 

Studia III stopnia. 

 

2. Ocena zapewnienia efektów kształcenia na studiach podyplomowych zgodne 
z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców oraz umożliwiające   nabycie 
uprawnień do wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy 
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Obecnie studia podyplomowe na wydziale nie są prowadzone, a także nie znajdują 

się w jego ofercie dydaktycznej. Po raz ostatni zostały zorganizowane studia podyplomowe 

zatytułowane „Technologie WWW” w 2009 roku. Była to ich szósta edycja. Kolejna edycja z 

powodu braku zainteresowania kandydatów, wynikającego głównie z konieczności 

poniesienia stosunkowo wysokich kosztów, nie została uruchomiona. Władze dziekańskie 

podejmowały nieskuteczne jak do tej pory próby pozyskania zewnętrznych środków, które 

umożliwiłyby dofinansowanie lub pełne sfinansowanie studiów podyplomowych. 

Aplikowano o dodatkowe środki m.in. w ramach konkursu 2/POKL/4.3/2012 Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 

w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”), które umożliwiałby 

poszerzenie oferty Wydziału w tym zakresie. Należy podkreślić, że projekt pt. „Szansa na 

wiedzę – studia podyplomowe i staże dokształcające” zawierający moduł studiów 

podyplomowych „Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w inteligentnych 

budynkach” uzyskał ocenę pozytywną, jednak zajął 27 miejsce w rankingu 149 wniosków i 

nie uzyskał dofinansowania (uzyskało je zaledwie 21 najwyżej ocenionych propozycji). 

Według przeprowadzonych obliczeń i analiz uruchomienie studiów podyplomowych na 

zasadach pełnego samofinansowania, przy uwzględnieniu niezbędnych narzutów oraz 

kosztów pośrednich, wymaga pozyskania około 25 kandydatów przy koszcie jednego 

semestru oszacowanym na poziomie min. 2000 zł, co w ocenie władz dziekańskich jest 

poziomem zbyt wysokim dla potencjalnych kandydatów. Podczas spotkań z władzami 

dziekańskimi i pracownikami naukowo-dydaktycznymi wydziału zwrócono także uwagę, że   

osoby, które były zaangażowane w organizację i prowadziły zajęcia dydaktyczne na studiach 

podyplomowych lub też uczestniczyły w opracowywaniu wniosków konkursowych o ich 

dofinansowanie, są również często obarczone obowiązkami organizacyjnymi lub dużą ilością 

zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach I i II stopnia. Działalność studiów 

podyplomowych, charakteryzujących się krótkotrwałością i niepewnością uruchomienia, jest 

również dość trudna do pogodzenia z rozwojem naukowym, w szczególności stosunkowo 

młodych adiunktów starających się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, ponieważ to 

właśnie aktywność tej grupy nauczycieli akademickich w dużej mierze decyduje o 

możliwości zaproponowania potencjalnie atrakcyjnej tematyki studiów podyplomowych. 

Natomiast podczas spotkania z przedstawicielami przemysłu, otoczenia biznesowego i Rady 

Przemysłowo-Programowej nie wykazano zainteresowania taką forma podnoszenia 

kwalifikacji pracowników. Reasumując, władze dziekańskie nie wykluczają 

zorganizowania w przyszłości studiów podyplomowych na wydziale, ale tylko w pełni 

sfinansowanych w ramach pozyskanych zewnętrznych środków. 

3. Ocena uczestnictwa wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w procesie określania 
efektów kształcenia 

 
Przy Wydziale od 2009 roku działa Rada Przemysłowo Programowa. Obecnie jest to 

trzecia kadencja na lata 2012-2016. W liczącym 26 osób składzie znajdują się przedstawiciele 

znaczących firm, a w tym o międzynarodowej renomie. Ponadto WE ma podpisane umowy o 

współpracy z 24 firmami i jednym stowarzyszeniem działającymi w obszarach związanych z 

automatyką, elektroniką, elektrotechniką, informatyką i telekomunikacją. Podczas wizytacji 

udostępniono skład Rady oraz protokoły spotkań i wskazano liczne przykłady uwzględnienia 

postulatów przedstawicieli pracodawców w określania efektów kształcenia. 

Przedstawiciele pracodawców biorą czynny i aktywny udział zarówno w procesie 

określania efektów kształcenia, tworzenia programów studiów jak i dostosowywania ich do 

aktualnych potrzeb bezpośrednio poprzez udział z pracach Rady Przemysłowo Programowej, 
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jak i podczas innych kontaktów z Władzami i pracownikami WE. Potwierdzono to w czasie 

spotkania zespołu oceniające PKA z Radą Przemysłowo-Programową (wiceprzewodniczący 

Stowarzyszenia Elektryków Polskiej - SEP). 

Dla każdego kierunku studiów Uchwałą nr 33 Rady Wydziału Elektrycznego ZUT z dnia 

25 października 2012 r. powołano dziesięcioosobowe Wydziałowe Komisje Programowe i 

określano ich zadania. W skład każdej z czterech komisji weszło po siedmiu przedstawicieli 

pracowników naukowo dydaktycznych, po jednym przedstawicielu doktorantów oraz po 

dwóch przedstawicieli Rady Przemysłowo Programowej. Powołano również Uchwałą nr 21 

Rady Wydziału Elektrycznego ZUT z dnia 24 października 2012 r. Wydziałową Komisję ds. 

Jakości Kształcenia obecnie na kadencję 2012-2016. W składzie dziesięcioosobowej rady 

poza przedstawicielami pracowników naukowo dydaktycznych jest przedstawiciel studentów, 

przedstawiciel doktorantów oraz przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej.  

Na spotkaniach oraz podczas rozmów indywidualnych potwierdzono udział 

wszystkich grup wchodzących w skład wspomnianych gremiów w określaniu efektów 

kształcenia zwłaszcza przy dostosowywaniu programów studiów do wymagań KRK. 

Natomiast przedstawiciele Wydziałowej Rady Doktorantów podkreślali, że  studenci 

III stopnia nie są zainteresowani w uczestniczeniu w pracach organizacyjnych, czy 

działalnością, wolontariacką, co w ich ocenie wynika z braku wolnego czasu, którego 

powodem jest najczęściej duża liczba obowiązków oraz konieczność podejmowania pracy 

zawodowej. Nie mają także chęci czynnego angażowania się w pracach Samorządu 

doktorantów. Ponadto podczas spotkania z zespołem oceniającym PKA doktoranci 

stwierdzili, że decydując się na studia III stopnia nie zapoznawali się z programami studiów 

doktoranckich czy efektami kształcenia, ponieważ nie byli tym zainteresowani. Bezpośrednim 

i głównym powodem, dla którego podjęli decyzje o studiach doktoranckich była chęć 

kontynuacji badań lub poszerzenie posiadanej wiedzy. Uczestnictwo Samorządu Doktorantów 

w procesie określenia efektów kształcenia dla studiów III stopnia ograniczyło się tylko do 

zaopiniowania gotowego projektu.  

Podobnie małe jest zaangażowanie studentów studiów  I i II stopnia (oprócz ich 

przedstawicieli). 

 
4.Ocena czy Jednostka stosuje system ECTS, w którym liczba punktów odpowiada nakładowi 

pracy doktoranta i słuchacza, adekwatnemu  do osiąganych efektów kształcenia 
 

 

Wydział stosuje system ECTS na studiach III stopnia. Zgodnie z &4 rozporządzenia 

MNiSW w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych z dnia 1 września 2011 r. §4 Wydział określił odpowiednią liczbę punktów ECTS 

dla programu kształcenia realizowanego na studiach doktoranckich na WE ZUT – 60 

punktów ECTS. Zajęciom fakultatywnym przypisano 25 punktów, z czego 10 punktów 

odpowiada przedmiotom z nowoczesnych metod i technik dydaktycznych, co również jest 

zgodne z przytoczonym powyżej rozporządzeniem. 

Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i 

praktyki zawodowe w formie prowadzenia lub/i współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych. Łączna, objęta planem studiów, liczba godzin na studiach III stopnia dla obu 

dyscyplin wynosi 644 godzin, w tym 339 godzin/35 pkt. ECTS zajęć obowiązkowych, 185 

godzin/25 pkt. ECTS zajęć fakultatywnych, rozwijających umiejętności dydaktyczne, 

zawodowe i przygotowujące do egzaminu doktorskiego oraz 120 godzin praktyk 
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zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów pobierających 

stypendium doktoranckie i odpowiednio 40 godzin dla studentów niepobierających 

stypendium doktoranckiego, którym nie przypisano punktów ECTS. Jeden punkt ECTS 

odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od doktoranta średnio  

(25–30) godzin pracy, obejmujących zajęcia dydaktyczne zorganizowane zgodnie z planem 

studiów doktoranckich oraz indywidualną pracę określoną w programie kształcenia. Liczba 

punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów doktoranckich wynosi sumarycznie 60. 

System punktów ECTS obowiązuje na studiach III stopnia prowadzonych na obu kierunkach 

na ocenianym Wydziale począwszy od roku akademickiego 2012/2013. Obecnie Wydział nie 

ma jeszcze żadnych doświadczeń w zakresie możliwości zaliczania okresu studiów odbytych 

przez doktorantów Wydziału w innych uczelniach polskich lub zagranicznych. Jak również w 

ramach tego systemu nie studiował na Wydziale żaden doktorant z innej uczelni. Natomiast 

zgodnie §8 pkt. 3 Regulaminu studiów doktoranckich „… doktorant może realizować za 

zgodą Rady Wydziału część programu studiów poza wydziałem i Uczelnią w ramach studiów 

indywidualnych. Rada Wydziału równocześnie z udzieleniem zgody zatwierdza przedłożony 

przez kierownika studiów doktoranckich indywidualny harmonogram studiów doktoranckich 

oraz zasady uznawania osiągniętych, poza wydziałem, wyników …”. Uczestniczący w 

spotkaniu z zespołem oceniającym PKA doktoranci wiedzą o takich możliwościach, ale na 

razie nie wyrazili praktycznego zainteresowania w realizacji części studiów poza Uczelnią 

macierzystą. 

Z analizy programu kształcenia na studiach doktoranckich, prowadzonych na 

ocenianym Wydziale wynika, że obejmuje on dwie grupy przedmiotów obowiązkowych: 

 przedmioty kształcenia ogólnego o charakterze podstawowym dla dziedziny nauk 

technicznych, wykładane w zakresie przewidzianym dla studiów III stopnia tj.: 

zaawansowane metody matematyczne I i II, metody optymalizacyjne, seminarium 

naukowe i sprawozdawcze. W bloku tym brak jest zajęć z fizyki, czy szeroko pojętej 

informatyki. Natomiast przewidziano zajęcia z języka angielskiego, prowadzone w 

ramach dwóch specjalistycznych przedmiotów tj.: English in Electrical Engineering  (30 

godzin/5 pkt. ECTS) oraz Busisnes English, Scientific Exchange (15 godzin/1 pkt. 

ECTS). Blok tych przedmiotów obejmuje łącznie 204 godziny zajęć dydaktycznych, 

którym przyporządkowano w sumie 19 pkt. ECTS, 

 przedmioty specjalistyczne z dyscypliny naukowej Elektrotechnika lub odpowiednio 

Automatyka i robotyka, w którym wyróżniono dwa przedmioty tj.: Zajęcia indywidualne 

opiekuna naukowego z doktorantem (60 godzin/10 pkt. ECTS) oraz przedmiot 

prowadzony przez pierwsze trzy lata studiów w języku angielskim Neural Computations 

and Machine Learning (75 godzin wykładowych/6 pkt. ECTS) przez profesora na stałe 

mieszkającego za granicą, w którym wyróżniono trzy moduły tematyczne: Basic 

Classification Techniques (I rok studiów), Neural natworks and Learning Machines (II 

rok studiów) oraz Advanced Machine Leraning (III rok studiów). 

Ponadto program kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na ocenianym 

Wydziale obejmuje - zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 

(Dziennik Ustaw nr 196 z 20 września 2011 poz. 1169) – także zajęcia fakultatywne, podczas 

których doktoranci mają możliwość rozwijania umiejętności dydaktycznych w zakresie 

metodyki prowadzenia zajęć, techniki mowy i emisji głosu, pedagogiki nauczania w szkole 

wyższej, psychologii uczenia się i nauczania w szkolnictwie wyższym oraz nowoczesnych 

metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym kształcenia na odległość. Z analizy 
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programu kształcenia na studiach doktoranckich, prowadzonych na WE wynika, że program 

ten obejmuje następujące moduły zajęć fakultatywnych w wymiarze 185 godzin (25 pkt. 

ECTS): 

 moduł Przedmioty zawodowe (Przedmioty zawodowe z puli dla dyscypliny 

Elektrotechnika lub Automatyka i robotyka, Prawo energetyczne, Prawo pracy i 

przedsiębiorczość, Ekologia, Nauka i etos nauczyciela akademickiego), realizowany w 

wymiarze 85 godzin zajęć/12 pkt. ECTS; 

 moduł Przedmioty egzaminu doktorskiego (Ekonomia, Filozofia), realizowany w 

wymiarze 30 godzin zajęć/3 pkt. ECTS; 

 moduł Przedmioty z nowoczesnych metod i technik dydaktycznych (Dydaktyka i 

metodyka nauczania w szkole wyższej, Pedagogika nauczania w szkole wyższej,  

Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych, Kształcenie na odległość,  

Techniki mowy i emisja głosu, Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższej), 

realizowany przez pierwsze trzy lata studiów w sumarycznym wymiarze 70 godzin 

zajęć/10 pkt. ECTS. Z tej grupy przedmiotów doktorant (w uzgodnieniu z opiekunem 

naukowym/promotorem) wybiera przedmioty w wymiarze odpowiadającym 10 

punktom ECTS. 

 moduł Praktyki zawodowe, realizowany na każdym z czterech lat studiów w wymiarze 

30 godzin zajęć/0 pkt. ECTS, co daje łącznie 120 godzin zajęć/0 pkt. ECTS przez 

studentów pobierających stypendium doktoranckie i odpowiednio w  wymiarze 10 

godzin zajęć/0 pkt. ECTS, co daje łącznie 40 godzin/0 pkt. ECTS dla uczestników 

studiów doktoranckich, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego. 

Praktyki są odbywane przez doktorantów w każdym semestrze studiów  zgodnie z § 7 

pkt. f Regulaminu Studiów Doktoranckich w ZUT „… Doktorant ma obowiązek odbywania 

praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze  nie 

mniejszym niż dziesięć i nie większym niż dziewięćdziesiąt godzin rocznie; dodatkowo, z 

polecenia kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry, zakładu), w 

uzgodnieniu z kierownikiem studiów doktoranckich, doktorant ma obowiązek uczestniczenia w 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych, jednak łączna liczba godzin prowadzonych zajęć oraz 

uczestniczenia w ich prowadzeniu nie może przekraczać dziewięćdziesiąt rocznie….” . 

Odbycie praktyki zgodnie  z § 9 pkt. 2 tego Regulaminu „… Zaliczenie roku następuje po 

uzyskaniu pozytywnych ocen (zaliczeń i egzaminów) z modułów/przedmiotów ujętych w 

programie studiów doktoranckich, zadowalającej realizacji programu badawczego i po 

zrealizowaniu praktyki zawodowej w formie prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych. …” jest niezbędne do zliczenia kolejnych lat studiów.  

Praktyczna realizacja praktyki polega na samodzielnym prowadzeniu ćwiczeń 

tablicowych, laboratoryjnych lub projektowych. W przypadku pobierania przez doktoranta 

stypendium doktoranckiego, liczba godzin zajęć wykonywanych w ramach praktyki, jest 

podwyższona i na Wydziale Elektrycznym wynosi 40 godzin w skali roku. Organizacja 

praktyk zawodowych znajduje się w zakresie kompetencji kierownika jednostki, w której 

zatrudniony jest opiekun naukowy lub promotor doktoranta i gdzie realizowane są jego 

badania naukowe. W sytuacji braku godzin dydaktycznych w danej jednostce organizacyjnej 

opiekuna naukowego (promotora), zajęcia dydaktyczne doktoranci mogą realizować w innych 

jednostkach wydziału. Uzgodnienia w tym zakresie następują w układzie „opiekun naukowy 

doktoranta – kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z dziekanem – kierownik 

jednostki organizacyjnej, w której doktorant będzie prowadził zajęcia dydaktyczne”. 



adres ankiety oceniającej prace PKA: www.pka.edu.pl/ankieta 
 Token:  
 
 

 29 

Przydział zajęć dydaktycznych jest następnie zatwierdzany przez dziekana. Doktoranci są 

zobowiązani do wypełnienia dokumentu Indywidualne sprawozdanie doktoranta z wykonania 

zajęć dydaktycznych w danym roku akademicki, które popisuje promotor lub opiekun 

naukowy, kierownik jednostki, w której zajęcia były prowadzone oraz prodziekan ds. 

studenckich Wydziału. 

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA doktoranci potwierdzili, że 

prowadzą samodzielnie zajęcia dydaktyczne, a także asystują w ich prowadzeniu. Należy 

podkreślić, że część doktorantów uzyskała w tym zakresie wymierną pomoc ze strony 

promotorów i opiekunów naukowych, którzy udzielali im wskazówki dotyczące właściwego 

prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

 

5. Jednostka posiada wiarygodny, przejrzysty i powszechnie dostępny - zwłaszcza dla 
studentów, doktorantów i słuchaczy - system umożliwiający ocenę stopnia  osiągnięcia 
zakładanych  celów i efektów kształcenia 

 

System weryfikacji założonych efektów kształcenia wynika bezpośrednio z analizy 

sylabusów ww. bloków przedmiotów (modułów) kształcenia, które zostały ujęte w planie 

studiów. Sylabusy nie zostały dołączone w formie oddzielnego załącznika do Raportu 

samooceny, ale zostały przedstawione Zespołowi Oceniającemu PKA podczas wizytacji, 

zarówno w formie papierowej jak również elektronicznej. Członkowie Zespołu mieli również 

możliwość praktycznego zapoznania się z programem komputerowym („Sylabus KRK”), 

wykorzystywanym przez pracowników Uczelni do tworzenia sylabusów zgodnie z 

założeniami KRK. Analizując wybrane sylabusy można wyróżnić w ich strukturze wszystkie 

wymagane przez system KRK elementy.  

Jednakże należy zwrócić uwagę, że w niektórych z przeglądanych sylabusach 

przedmiotów realizowanych na studiach III stopnia brak jest określenia efektów kształcenia 

w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych dla innych 

ocen niż ocena dostateczna (np.: Seminarium sprawozdawcze, Rachunek różniczkowy 

niecałkowitego rzędu i jego zastosowania, Seminarium naukowe, Algorytmy sztucznej 

inteligencji w badaniach nieniszczących, Ekologia, Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć 

dydaktycznych i inne). Natomiast w przypadku sylabusów, w których przypisano 

zróżnicowane efekty dla każdej z ocen istnieje obiektywna trudność we właściwym 

rozróżnieniu poszczególnych wymagań dla danej oceny. Najczęściej przypisane różnice są 

bardzo subtelne i są określane za pomocą takich sformułowań jak: poziom podstawowy, 

wystarczający poziom, poziom więcej niż podstawowy, dobry, bardzo dobry poziom itd. Dla 

przykładu w sylabusie dla przedmiotu Business English, Scientific Exchange są takie same 

wymagania dla oceny 3,5 i 4,0 w zakresie kompetencji społecznych i personalnych. W tym 

zakresie należy w niektórych przypadkach zweryfikować, a w większości uzupełnić 

przygotowane sylabusy przedmiotowe na studiach doktoranckich. 

W procesie oceny programu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 

Wydziale Elektrycznym zwraca uwagę brak zbiorczej matrycy efektów kształcenia, 

określającej relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia na 

studiach doktoranckich i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych 

przedmiotów (modułów). Natomiast tego typu odniesienia wprowadzono oddzielnie dla 

każdego z przedmiotów w postaci tabeli, w której oprócz efektów kształcenia 

przedmiotu/modułu i odniesienia efektu przedmiotowego do kierunkowych efektów 

kształcenia, znajdują się cele przedmiotu, treści form zajęć oraz zastosowane metody 
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nauczania i  wykorzystane sposoby oceny. Tabele zbiorcze dla wszystkich realizowanych 

przedmiotów zostały sporządzone w celu opisu sposobu weryfikacji zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez studentów oddzielnie w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy programu studiów III stopnia, które są  

prowadzone w obu dyscyplinach  na ocenianym Wydziale oraz jego realizacji w zakresie 

możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia pozwala na stwierdzenie, że 

program ten jest zgodny z  Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dziennik 

Ustaw nr 196 z 20 września 2011 poz. 1169) oraz zgodny z uchwałą nr 2 Senatu ZUT z dnia 

30 stycznia 2012 r. w sprawie dla rad wydziałów dotyczących planów i programów studiów 

doktoranckich. W szczególności zajęcia wynikające z zaproponowanego programu 

kształcenia dobrze przygotowują doktorantów m.in. do:  

 uzyskania zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć nauki w dyscyplinie 

odpowiednio  Automatyka i robotyka oraz Elektrotechnika, 

 nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie metodyki oraz metodologii 

prowadzenia badań naukowych, 

 współpracy naukowej w zespołach badawczych, 

 samodzielnego przygotowywania publikacji naukowych, w tym opracowania rozprawy 

doktorskiej pod opieką promotora lub alternatywnie promotora i promotora 

pomocniczego, a także umiejętności publicznej prezentacji wyników prowadzonych 

badań, 

 nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych  i 

nowoczesnych technik wykorzystywanych w kształceniu studentów, 

 wykształcenia u doktorantów kompetencji społecznych odnoszących się do działalności 

naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego. 

Na podkreślenie zasługuje organizowanie przez Wydział pod koniec każdego roku 

studiów Seminariów sprawozdawczych, podczas których doktoranci zdobywają praktyczne 

doświadczenia w zakresie przygotowywania referatów naukowych, a także mają możliwość 

doskonalenia metod ich multimedialnych prezentacji. Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe  

i stanowi w ocenie doktorantów istotne doświadczenie oraz stwarza możliwość prowadzenia 

konstruktywnych dyskusji w grupie z innymi uczestnikami. Seminaria sprawozdawcze, w 

zamyśle władz dziekańskich, mają przygotowywać doktorantów do publicznych obron 

rozpraw doktorskich. W przypadku braku wystąpienia doktoranta w terminie czerwcowym, 

doktorant dokonuje prezentacji w terminie wrześniowym przed wydziałową Komisja ds. 

Nauki. 

Co roku decyzją Rady Wydziału powoływana jest komisja, której dokonanie 

weryfikacji uzyskiwanych przez doktorantów efektów kształcenia poprzez ocenę ich postępów 

w pracy naukowej. W skład pięcioosobowych komisji, które są powoływane oddzielnie dla 

studentów I oraz II i III roku studiów, wchodzą: Kierownik Studiów Doktoranckich, opiekun 

naukowy/promotor uczestnika studiów doktoranckich, dwóch samodzielnych pracowników 

naukowo-dydaktycznych, reprezentujących odpowiednio dyscyplinę Elektrotechnika oraz 

Automatyka i robotyka oraz sekretarz. Obecnie nie zostały jeszcze powołane wydziałowe 

komisje oceniające. Ostania komisja została powołana na podstawie Uchwały nr 15 Rady 

Wydziału Elektrycznego ZUT z dnia 24 maja 2012 roku sprawie powołania komisji 

oceniających postępy uczestników studiów doktoranckich podczas seminariów 

sprawozdawczych w roku akademickim 2011/2012. Przy ocenie postępów doktorantów 

komisje biorą pod uwagę a m.in.:  
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 dorobek w pracy naukowo-organizacyjnej w bieżącym roku akademickim 

(skwantyfikowany według zasad obowiązujących na Wydziale) i przedstawiony w 

formie pisemnego sprawozdania, które zawiera podstawowe założenia i cele rozprawy 

doktorskiej, cele stawiane do osiągnięcia w minionym roku akademickim, opis 

uzyskanych wyników prac badawczych, zestawienie publikacji i innych osiągnięć 

naukowych, a także dodatkowo ogólną charakterystykę warunków realizacji rozprawy 

doktorskiej (np. dostępność do aparatury laboratoriów i stanowisk badawczych, 

możliwości kontaktowania się z opiekunem, dostęp do komputera, itp.). Zgodnie z  

§ 9, pkt. 6 Regulaminu studiów doktoranckich w ZUT uczestnik studiów 

doktoranckich zobowiązany jest do złożenia kierownikowi studiów doktoranckich 

rocznego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej do dnia 30 czerwca każdego 

roku, na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. 

System osiągania zakładanych celów i efektów kształcenia przez doktorantów jest ściśle 

związany z programem kształcenia na studiach III stopnia i treściami programowymi 

poszczególnych przedmiotów. Należy podkreślić, że doktoranci mają dostęp  do wszystkich 

niezbędnych informacji, w tym do opisu elementów programu kształcenia zgodnych z KRK 

(cel ogólny, cele szczegółowe), programów kształcenia wraz z sylabusami wszystkich 

przewidzianych planem studiów przedmiotów na stronie internetowej Wydziału w dziale 

Studia III stopnia. (http://www.we.zut.edu.pl/studia-iii-stopnia-automatyka-i-robotyka/ dla 

Automatyki i robotyki i  http://www.we.zut.edu.pl/studia-iii-stopnia-elektrotechnika dla 

Elektrotechniki). Natomiast Ramowy harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej 

znajduje się w specjalnej sekcji Dla doktorantów, gdzie dodatkowo umieszczono wersje 

elektroniczne innych przydatnych dokumentów (np. wyciągi z aktów prawnych, regulaminy, 

wnioski itp.). 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich ZUT, który został uchwalony 

decyzją Senatu w dniu 30 stycznia 2012 r., który wszedł w życie z początkiem roku 

akademickiego 2012/2013, to nie Wydział Elektryczny, jako jednostka organizacyjna 

prowadząca studia doktoranckie, ma obowiązek zapewnienia swoim doktorantom  miejsca 

pracy celem realizacji pracy naukowej, możliwości bezpłatnego korzystania z biblioteki oraz 

dostępu do sprzętu komputerowego i aparatury badawczej, ale zgodnie z § 6 pkt. 1 ust. c) „… 

zapewnienie warunków realizacji pracy doktorskiej w ramach indywidualnych grantów, 

badań młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich lub innych środków 

instytutu, katedry bądź zakładu …” , zobowiązany jest do tego opiekun naukowy doktoranta. 

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego
 
 W PEŁNI   

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 
1) Wydział Elektryczny ZUT w wyniku kształcenia na studiach doktoranckich, na dwóch 

kierunkach, stwarza możliwości uzyskania założonych efektów kształcenia właściwych 

dla obszarów badawczych, których dotyczą  oraz umożliwia uzyskanie stopnia 

naukowego doktora  

2) Od 2009 roku na Wydziale Elektrycznym ZUT nie są prowadzone, jak również nie 

znajdują się w ofercie edukacyjnej, żadne studia podyplomowe. Władze Wydziału 

podejmowały działania w celu pozyskania słuchaczy oraz środków zewnętrznych. 

Interesariusze zewnętrzni- pracodawcy nie są zainteresowani taka formą dokształcania 

pracowników. Ze względu na wyjątkowo wąską specjalizację swojej produkcji sami 

dokształcają pracowników.  
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3) Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie określania efektów 

kształcenia (lecz studenci i doktoranci głównie opiniują). 

4) Wydział stosuje system ECTS, w którym liczba punktów odpowiada nakładowi pracy 

doktoranta i słuchacza, adekwatnemu do osiąganych efektów kształcenia i jest zgodna z 

rozporządzeniem MNiSW w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach 

i jednostkach naukowych z dnia 1 września 2011 r. 

5)Wydział posiada wiarygodny, przejrzysty i powszechnie dostępny - zwłaszcza dla 

studentów i doktorantów - system umożliwiający ocenę stopnia  osiągnięcia zakładanych  

celów i efektów kształcenia. 

 

 

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

zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia  

 

1) Jednostka zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności 
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz  prowadzi politykę kadrową umożliwiającą  
rozwój kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników  

 
          Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie zatrudnia aktualnie 13 profesorów tytularnych, 10 doktorów habilitowanych i 56 

doktorów. W stosunku do roku 2008 przybyło 3 profesorów tytularnych, liczba doktorów 

habilitowanych zmniejszyła się o 1, liczba doktorów pozostaje stabilna. Rozwój kadry 

naukowej jest umiarkowanie intensywny: 4 pracowników wydziału uzyskało habilitacje w 

2012 r. (odpowiednio 2 – w dyscyplinie  Automatyka i Robotyka, 2 – w dyscyplinie 

Elektrotechnika). Średnio wiek dr habilitowanego obniżył się w ostatnich 3 latach z 57 na 48 

lat. W grupie profesorów tytularnych średni wiek jest na poziomie 65 lat. W ubiegłych pięciu 

latach na Wydziale Elektrycznym wypromowano 5 doktorów w dyscyplinie automatyka i 

robotyka (co jest wynikiem zbyt niskim z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb kadrowych 

w przyszłości) i 14 doktorów w dyscyplinie elektrotechnika. 

Jednostka zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności 

naukowej w dyscyplinach automatyka i robotyka oraz elektrotechnika, skorelowanej z 

kształceniem na I i II st. studiów na kierunkach automatyka i robotyka oraz prowadzonym 

wydziałowym studium doktoranckim. Wymagania odnośnie minimum kadrowego dla 

każdego z kierunków kształcenia są spełnione. 

      Reforma organizacyjna Wydziału polegająca na przejściu od struktury instytutowej do 

katedralnej dobrze posłużyła dynamizacji pracy badawczej oraz lepszemu dostosowaniu 

specjalności naukowych nauczycieli akademickich do potrzeb dydaktyki (szczególnie należy 

podkreślić dynamiczny system przydzielania przedmiotów na podstawie aktualnie 

uzyskiwanych rezultatów potwierdzonych publikacjami wg kryterium jakości dorobku i 

korelacji prowadzonych badań z wykładanymi przedmiotami). Prowadzona polityka kadrowa 

jest projakościowa i stymulująca rozwój kadry, w szczególności w grupie samodzielnych 

pracowników naukowych. Można obserwować dynamiczny rozwój kwalifikacji kadry 

potwierdzony coraz lepszymi wskaźnikami punktacji publikacji naukowych oraz udziałem w 

międzynarodowych zespołach badawczych w szczególności w ramach 7PR. W roku 2012 84 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale  uzyskało ponad 2900 pkt. za 

publikacje wg listy Thompson-Reuters (lista A) oraz listy MNiSW (lista B), co daje wysoką 

wartość 35pkt/osobę. Wynik ten uprawdopodobnia osiągnięcie celu strategicznego Wydziału, 

którym jest uzyskanie I kategorii. 
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Wprowadzone mechanizmy „konkurencji o zajęcia” służą również podnoszeniu 

indywidualnych kwalifikacji dydaktycznych pracowników ocenianych nie tylko przez 

bezpośredniego przełożonego (kierownika katedry), Dziekana, ale również przez 

ankietowanych studentów. Nauczyciele akademiccy zaangażowani w kształcenie na 

kierunkach automatyka i robotyka  i elektrotechnika są zatrudnieni w ZUT, w jako 

podstawowym miejscu pracy. Niewielka grupa z nich jest zatrudniona na podstawie umowy o 

pracę lub umowy cywilno-prawnej poza ZUT: 5 pracowników kształcących na kierunku 

automatyka i robotyka w innych uczelniach wyższych, 5 pracowników kształcących na 

kierunku elektrotechnika w innych uczelniach wyższych, 1 w PAN, 1 w administracji 

państwowej, 1 w organizacji społecznej oraz 4 osoby są zatrudnione w gospodarce (2 w 

ramach stosunku pracy i 2 w ramach umów cywilno-prawnych). Wskaźnik liczby studentów 

stacjonarnych na 1 nauczyciela akademickiego na Wydziale Elektrycznym wynosi 15.  

 

2) Jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do specyfiki 
oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych  efektów kształcenia  
 

        Jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do specyfiki 

oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. W 

szczególności należy podkreślić wysoką liczbę i dobre wyposażenie laboratoriów 

dydaktycznych. Ponadto kształcenie jest realizowane w zaawansowanych laboratoriach 

badawczych utworzonych w ostatnich latach dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz, głównie 

ze środków Unii Europejskiej, w ramach programów regionalnych (Kapitał Ludzki, 

Infrastruktura), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , udział w realizacji 

programów międzynarodowych: 7 Programu Ramowego, Programu Regionu Morza 

Bałtyckiego, programów współpracy bilateralnej. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW 

przeprowadzono modernizację laboratoriów w zabytkowym budynku Wydziału (dotacja 

MNiSW w latach 2006-2007 wyniosła 2.940 tys. zł, zaś w latach 2008-2009 – 2.600 tys. zł). 

W roku 2011 rozpoczęto budowę nowych laboratoriów badawczych w drugim budynku 

(dotacja MNiSW wyniosła 6.500 tys. zł), a w roku 2010 uzyskano duży grant w ramach 

Funduszu Nauki i  Technologii Polskiej na rozwój innowacyjnych badań układów 

mikromechanicznych w kwocie 4.500 tys. zł. 

W ramach realizowanych projektów badawczych, współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej (6 i 7 Program Ramowy, INTERREG IVa i IVc oraz Programy Operacyjne 

ZPORR i POIG), stale unowocześniane są kolejne pracownie badawcze. W ramach ZPORR 

utworzono laboratoria nowoczesnych technologii multimedialnych, a w ramach POIG 2007-

2013 powstało Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki. W laboratoriach 

często wykorzystywane są urządzenia, oprogramowanie i technologie pozyskane na 

preferencyjnych warunkach od firm od lat współpracujących z Wydziałem, będących 

wiodącymi przedstawicielami w swoich specjalnościach na rynku krajowym i europejskim. 

Świadczy to o włączeniu interesariuszy zewnętrznych w proces rozwoju infrastruktury i 

wyposażenia dydaktycznego. 

Szczególnie podkreślić należy duże osiągnięcia Wydziału w zakresie pozyskiwania środków 

inwestycyjnych i wspierających inne działania jak mobilność, czy poprawa infrastruktury 

nauczania. Łącznie środki na inwestycje budowlane, rozwój bazy dydaktycznej i badawczej, 

wynagrodzenia pracowników badawczych i na mobilność pracowników i studentów te 

sięgnęły na przestrzeni ostatnich lat kwoty 29.5 mln PLN. 

 
       
 



adres ankiety oceniającej prace PKA: www.pka.edu.pl/ankieta 
 Token:  
 
 

 34 

       3) polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność jej rozwoju 
 

        Polityka finansowa Wydziału jest aktywna. Budżet jest zrównoważony. Podkreślić 

należy, że znaczną część przychodów stanowią przychody z tytułu realizacji badań w ramach 

projektów międzynarodowych i narodowych. Taka polityka stabilizuje jednostkę, pozwalając 

utrzymać i rozwijać potencjał kadrowy, również w przypadku spadku liczby studentów, w 

związku z niekorzystnymi procesami demograficznymi. Władze Wydziału są świadome tych 

zagrożeń. 

Średnie roczne przychody z działalności badawczej np. z tytułu realizacji projektów 7 PR 

wynosiły 160000 EUR. W latach 2008-2012 realizowano ponadto 3 projekty NCBiR, 7 

projektów NCN, 12 projektów MNiSW i 1 projekt ERA Net. Część z tych projektów 

zakończy się w 2016 r.. Łączne przychody z tytułu realizacji tych projektów sięgają kwoty 12 

847 090 PLN. Przeciętne roczne przychody z tego tytułu wynosiły w skali Wydziału 1 

790 000 PLN. Prowadzona polityka finansowa służy realizacji celów strategicznych jednostki 

(pokrywanie kosztów wysoko punktowanych publikacji naukowych i premiowanie ich 

autorów), a także osiągnięciu w perspektywie wysokich efektów kształcenia.  

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego WYRÓŻNIAJĄCA 

 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Jednostka zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności 

naukowej w dyscyplinach automatyka i robotyka oraz elektrotechnika, skorelowanej z 

kształceniem na I i II st. studiów na kierunkach automatyka i robotyka oraz 

elektrotechnika a także prowadzonym wydziałowym studium doktoranckim. W ostatnim  

okresie znaczący rozwój kadry. 

2) Jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do specyfiki 

oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych  efektów kształcenia. 

3) Polityka finansowa Wydziału jest aktywna (długofalowy wysiłek starań o środki 

inwestycyjne uwieńczony sukcesem). Budżet Wydziału zrównoważony. Podkreślić należy, 

że znaczną część przychodów stanowią przychody z tytułu realizacji badań w ramach 

projektów międzynarodowych i krajowych. W polityce finansowej Wydziału uwzględnia 

się konkretne działania projakościowe kierownictwa Wydziału w zakresie:  podnoszenia 

rangi badań naukowych w odniesieniu do indywidualnych ścieżek kariery zatrudnionych 

na nim nauczycieli akademickich (monitoring osiągnięć indywidualnych oraz dodatnie 

finansowe sprzężenie zwrotne od poziomu uzyskiwanych wyników mierzonych punktami 

stanowiącymi podstawę oceny parametrycznej jednostki) , internacjonalizacji badań oraz 

włączenia się zespołów badawczych do rywalizacji w ramach krajowych konkursów o 

granty badawcze NCN i NCBiR (z godnym podkreślenia pozytywnym skutkiem).    

 

 

5. BADANIA NAUKOWE PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKĘ 

 

Jednostka prowadzi badania naukowe w obszarach , dziedzinach i  dyscyplinach naukowych 
związanych z oferowanymi studiami, a wyniki tych badań oraz najnowsze osiągnięcia nauki 
w danym obszarze wykorzystuje w procesie kształcenia. Jednostka stwarza doktorantom 
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warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, a studentom umożliwia udział 
w badaniach przez nią prowadzonych? 

 

         Jednostka prowadzi badania naukowe w obszarach, dziedzinach i  dyscyplinach 

naukowych związanych z oferowanymi studiami, a wyniki tych badań oraz najnowsze 

osiągnięcia nauki w danym obszarze wykorzystuje w procesie kształcenia. Poziom publikacji 

naukowych jest wysoki, a wysiłek Wydziału mierzony ich liczbą i ranga jest znaczny. 

Wskaźnik punktowy wg listy A i B poprawia się z roku na rok i w 2012 r. osiągnął wartość 

ponad 2900 pkt. Jednostka stwarza doktorantom warunki do prowadzenia samodzielnych 

badań naukowych, a także angażuje ich w realizowane projekty badawcze krajowe i 

międzynarodowe. Studenci ostatnich lat studiów magisterskich mają możliwość udziału w 

badaniach przez nią prowadzonych, ale ich udział jest sporadyczny. Obszary prowadzonych 

badań naukowych są komplementarne i w sumie umożliwiają spójne kształcenie na 

prowadzonych kierunkach studiów. Wiodące laboratoria badawcze  (Teleinformatyki i 

Fotoniki, Nowoczesnych Technologii Multimedialnych, Badan układów 

Mikromechanicznych) umożliwiają realizację prac dyplomowych i doktorskich na 

najwyższym poziomie, wyznaczając docelowe standardy kształcenia na tych poziomach. 

Szczegółowo udział doktorantów w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale 

Elektrycznym ZUT przedstawiono w podpunkcie 1 trzeciej części raportu poświęconej 

Studium Doktoranckiemu (III st. studiów). W tabeli 5.1 przedstawiono syntetyczne 

zestawienie aktywności doktorantów w zespołach badawczych funkcjonujących na Wydziale 

Elektrycznym ZUT w latach 2005 – 2015. 

Tabela 5.1.Liczba doktorantów uczestniczących w projektach badawczych Wydziału 

L.p. Nazwa projektu 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

1. 6 Program Ramowy  5 5 5 5 5       

2. 7 Program Ramowy    6 6 6 6 3 3 1 1 

3. Martec Era-Net     1 1 1 1    

4. Program Region Morza 

Bałtyckiego 
    5 5 5 5    

5. Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 
    6 6 6 6 6   

6. Program Komisji 

Europejskiej LIFE 
        5 5  

7. Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego 
 7 8 9 15 9 7 7 1   

8. Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, 

promotorski 

  1 4 4 4 1 1    

9. Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju 
    8 8 8 8    
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10. Narodowe Centrum Nauki       15 15 15 4  

11. Narodowe Centrum Nauki, 

promotorski 
      1 1 1 1  

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego  W PEŁNI 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 

 
   

Jednostka prowadzi badania naukowe w obszarach, dziedzinach i  dyscyplinach naukowych 

związanych z oferowanymi studiami, a wyniki tych badań oraz najnowsze osiągnięcia nauki 

w danym obszarze wykorzystuje w procesie kształcenia. 

 

 
6. UCZESTNICZENIE JEDNOSTKI W KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE 

STUDENTÓW, DOKTORANTÓW, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH ORAZ 

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI INSTYTUCJAMI AKADEMICKIMI, A 

TAKŻE Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI I INSTYTUCJAMI   

 

 

1) Ocena zapewnienia przez jednostkę udziału studentów, doktorantów, pracowników  

w realizacji programów międzynarodowych w ramach obszarów, dziedzin i dyscyplin, 

związanych z prowadzonymi studiami  

 

        

       Pracownicy, doktoranci i studenci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych 

projektach badawczych prowadzonych w dyscyplinach związanych z kierunkami kształcenia. 

W 12 międzynarodowych projektach badawczych realizowanych na Wydziale w latach 2008-

2012 (2 z nich nadal kontynuowane) uczestniczyło łącznie 48 pracowników i 26 doktorantów 

(przeciętna liczba zaangażowanych w pojedynczy program wynosiła 4 pracowników i ok. 3 

doktorantów). Realizowano 5 projektów 7PR, 1 projekt TEMPUS IV, 1 projekt w ramach 

programu „Region Morza Bałtyckiego. Pozostałe projekty wynikają z realizacji ramowych 

umów bilateralnych o współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi.  Brak jest 

informacji o „równomierności uczestnictwa” w tej formie aktywności. Analiza tematów 

wskazuje na istnienie stosunkowo niewielkiej grupy liderów współpracy międzynarodowej, 

uczestniczących w realizacji kilku przedsięwzięć, co wskazuje, że w skali całego Wydziału 

jest wielu nauczycieli akademickich niezaangażowanych we współpracę międzynarodową w 

tej formie.  

Wizytowana Jednostka umożliwia studentom udział w wymianie międzynarodowej  

w ramach programu LLP - Erasmus. Wydział ma podpisane umowy z 13 zagranicznymi 

ośrodkami akademickimi. Z przedstawionych przez Jednostkę danych dotyczących wyjazdów 

wynika, że osób przyjeżdżających jest znacznie mniej niż osób wyjeżdżających.  

Od roku  2007  w wymianie międzynarodowej w ramach LLP – Erasmus wzięło udział 

56 osób. Liczba studentów zagranicznych, którzy przyjechali kształcić się w ZUT  

w ramach programu LLP – Erasmus od 2007 roku wynosi 14 osób.  

Studenci nie potrafią określić przyczyn stosunkowo niskiego stopnia zainteresowania 

tego typu formą aktywności. Sposób promowania wyjazdów studenci podczas spotkania z ZO 

PKA ocenili,  jako odpowiedni, podkreślając dużą ilość pojawiających się na terenie 

Wydziału informacji na ten temat. Część spośród studentów obecnych na spotkaniu wyraziła 
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opinię, że proponowane w ramach programu LLP - Erasmus możliwości wyjazdów nie 

gwarantują, że poziom nauczania w zagranicznym ośrodku akademickim będzie wyższy lub 

równy oferowanemu na WE ZUT.  

Władze Wydziału wspierają mobilność studentów regularnie organizując spotkania  

i akcje promocyjne dotyczące wyjazdów, wydaję się jednak, że należy pogłębiać  

i intensyfikować proces zwiększania świadomości studentów na temat korzyści płynących  

z mobilności. Uczelnia zapewnia studentom sposobność Uczestnictwa w projektach, 

konferencjach, konkursach o charakterze międzynarodowym.  

       Doktoranci Wydziału Elektrycznego ZUT mają możliwość uczestniczenia w badaniach  

zespołach międzynarodowych. Przykładem jest doktorantka, która w ramach trzymiesięcznej 

wymiany naukowej realizowała badania w  Indian Institute of Technology Madras. Ponadto 

doktoranci współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, czego efektem są 

publikacje naukowe.  Pomimo, że doktoranci niechętnie podejmują staże zagraniczne to bez 

wątpienia stopień udziału doktorantów w realizacji projektów badawczych (w tym 

międzynarodowych) jest, biorąc pod uwagę ich stosunkowo małą liczbę, wysoki (patrz 

przykłady przytoczone w części 3 p.1 niniejszego raportu). 

 

2) Ocena podejmowanych przez jednostkę działań służących internacjonalizacji procesu 

kształcenia i ich wpływu na określenie, modyfikację i osiąganie efektów kształcenia oraz 

realizację procesu  kształcenia 

 

        Internacjonalizacja dokonuje się przede wszystkim poprzez realizację prac badawczych  

w ramach programów międzynarodowych 7PR i współpracy w ramach Regionu Morza 

Bałtyckiego. Pozytywne znaczenie ma zatrudnienie wybitnego profesora polskiego 

pochodzenia z Kanady. Jest to osoba o znacznej pozycji naukowej, przenosząca dobre wzorce 

w zakresie standardów dydaktycznych. Bilateralna wymiana naukowa ma mniejsze znaczenie, 

choć liczba umów o współpracy podpisanych przez Wydział jest znacząca. Świadectwem 

wzrostu poziomu internalizacji kadry Wydziału jest stale rosnąca liczba publikacji 

pracowników Wydziału w międzynarodowych i zagranicznych czasopismach naukowych o 

wysokim współczynniku oddziaływania. Stworzone przez Wydział możliwości w ramach 

programu ERASMUS nie cieszą się popularnością wśród studentów, gdyż niżej oceniają oni 

korzyści z odbywania studiów u partnerów zagranicznych niż straty z tytułu przerwania 

ciągłości studiów w Uczelni macierzystej. 

 

Polityka informacyjna na temat wymian międzynarodowych jest zdaniem studentów 

odpowiednia, jednak analizując liczbę osób korzystających z możliwości wyjazdu można 

stwierdzić, iż należałoby zwiększyć jej intensywność.  

Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA uważają transparentność kryteriów oraz tryb 

przeprowadzania rekrutacji uczestnictwa w programach wymiany za poprawny, zgodny z ich 

oczekiwaniami. Z racji tego, że na Wydziale funkcjonuje system punktów ECTS, 

wyjeżdżający na studia za granicą, nie są zobligowani po powrocie zaliczać danego semestru  

i uzyskują promocję na kolejny semestr studiów. Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej 

zostaje opracowany indywidualny program studiów dla poszczególnych studentów (Learning 

Agrement). Uzyskane w tym zakresie informacje potwierdzili podczas spotkania z ZO PKA 

studenci, którzy skorzystali z możliwości wyjazdu. 

Wsparcie materialne osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus studenci 

ocenili pozytywnie. Wydział nie przedstawił dokumentów świadczących o posiadaniu 

sformalizowanej ścieżki modyfikacji efektów kształcenia i realizacji studiów funkcjonującej 
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w oparciu o proces internacjonalizacji kształcenia. Wszelkie proponowane zmiany wynikają  

z przeprowadzanych przez Wydział rozmów z placówkami współpracującymi. 

         Jednostka podejmuje różne działania  mające na celu internacjonalizację procesu 

kształcenia. W ramach programu studiów doktoranckich prowadzone są zajęcia w języku 

obcym nowożytnym oraz na prośbę doktorantów program studiów doktoranckich uzupełniono 

o  dwa przedmioty English in Electrical Engineering oraz Business English, Scientific 

Exchange by ułatwić doktorantom pracę naukową w języku obcym .   

 

3. Ocena skali i związku współpracy krajowej oraz międzynarodowej z ośrodkami 

akademickimi na prowadzone kształcenie i działalność naukowo-badawczą 

 
Jednostka  ma podpisane umowy międzynarodowe o współpracy naukowej z 4 

uniwersytetami, 1 instytutem badawczym i 2 konsorcjami badawczymi, w ramach których w 

wymianie międzynarodowej uczestniczyło 30 pracowników i 17 doktorantów. 

Internacjonalizacja dokonuje się przede wszystkim poprzez realizację prac w ramach 

projektów międzynarodowych. Skala i związek współpracy krajowej i międzynarodowej  z 

ośrodkami akademickimi jest odpowiednia i pozytywnie wpływa na poziom kształcenia 

poprzez wymianę doświadczeń i transfer dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie organizacji i 

wyposażenia laboratoriów. 

Wydział dba o to, by był zachowany związek pomiędzy specyfiką ośrodków – stron 

umowy partnerskiej oraz działalnością naukową i dydaktyczną z charakterystyką Wydziału 

Elektrycznego ZUT. Wymiana jest realizowana w ramach różnych inicjatyw: LLP - Erasmus, 

międzynarodowych konferencji, umów o współpracy, prowadzenia wykładów, wymiany 

doświadczeń, obserwacji, udziału w grupie badawczej, staży naukowych w ramach 

stypendiów, publikacji zagranicznych. Udział uczelni i ośrodków akademickich 

uczestniczących w tej współpracy jest bardzo rozległy. Są to zarówno uczelnie europejskie 

jak i reprezentujące inne kontynenty, różne grupy językowe.  

Ponadto Jednostka w ramach współpracy z krajowymi ośrodkami akademickimi 

umożliwia studentom skorzystanie z wymiany w ramach programu MOSTECH. W bieżącym 

roku akademickim z możliwości wyjazdu skorzystał jeden student. Podczas spotkania z ZO 

PKA studenci wyrazili opinię, że niski stopień ich udziału w tym programie spowodowany 

jest niewystarczającymi działaniami podejmowanymi przez Wydział w celu popularyzacji tej 

formy realizacji części procesu kształcenia. Studenci przyznali, że nie mają informacji na 

temat warunków i zasad uczestnictwa w programie MOSTECH, deklarując jednocześnie, że 

ta forma wymiany jest dla nich bardziej atrakcyjna niż wyjazdy międzynarodowe. Zasadnym 

byłoby podjęcie przez Wydział intensywnych działań mających na celu promocję tej  formy 

aktywności, analogicznie jak obecnie odbywa się to w przypadku wymiany 

międzynarodowej. 

 Jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, czego przykładem jest 

członkostwo jednego z doktorantów w zespole BRITE-PL budującego w Centrum Badań 

Kosmicznych PAN pierwszego polskiego satelitę naukowego BRITE-PL- „LEM”.  

Ponadto to w ciągu ostatnich 5 lat 5 doktorantów wyjechało na staże do zagranicznych 

ośrodków naukowych, z czego 3 osoby w 2012 roku.   

 

 

4) Ocena zakresu i wyników współpracy jednostki z otoczeniem społeczno gospodarczym i jej 

wpływu na osiągane efekty kształcenia 
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            Raport samooceny zawiera liczne przykłady współpracy WE z otoczeniem społeczno 

gospodarczym. Raport samooceny zawiera listę 45 firm, instytucji, Uczelni i innych jednostek 

wraz z podaniem form współpracy. Informacje te uzupełniono podczas wizytacji o listy 

konkretnych działań w ostatnich latach. 

W ramach współpracy ze szkołami średnimi WE podpisał porozumienia ze szkołami z 

regionu zapewniające nieustanne podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz 

dopasowanie oferty dydaktycznej do potrzeb i zainteresowań młodzieży. 

WE aktywnie uczestniczy oraz sam inicjuje działania na rzecz regionu, głównie popularyzacji 

nauki i techniki wśród dzieci i młodzieży.  

W ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego na WE prowadzone są wykłady 

tematyczne corocznie dla co najmniej kilkudziesięciu grup dzieci i młodzieży. 

Dla uczniów szkół gimnazjalnych prowadzona jest od roku akademickiego 2012/13 akcja 

GUTek. W ramach akcji w styczniu tego roku odbył się wykład inauguracyjny pt. „Od stopy 

do LabVIEW” przedstawiający rozwój metod pomiarowych. W wykładzie tym udział wzięło 

około 120 uczestników programu. 

Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych od trzech lat prowadzone są na terenie WE otwarte 

wykłady formule comiesięcznych spotkań. W roku akademickim było już 10 takich 

wykładów, których tematy udostępniono podczas wizytacji. Pracownicy wydziału prowadzą 

tez wykłady w szkołach. 

        Od wielu lat pracownicy, doktoranci oraz studenci WE biorą czynny udział w 

edukacyjnych akcjach skierowanych do wszystkich zainteresowanych: NOC NAUKOWCÓW 

począwszy od roku 2008 i FESTIWAL NAUKI (w roku ubiegłym odbyła się XIII edycja). 

Pracownik WE został członkiem Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy 

Energetycznej z kwietnia 2008 r. powołanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Był 

on także ekspertem z zakresu energetyki w zespole powołanym przez Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego w czerwcu 2010 r., którego celem była ocena 

programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim. 

Pracownicy Wydziału zaangażowani byli także w prace Wojewódzkiej Rady ds. 

Bezpieczeństwa Energetycznego, powołanej w 2008 r. „Dwaj profesorowie z KEINE 

uczestniczyli w opracowaniu „Oceny stanu aktualnego i programu rozwoju infrastruktury 

elektroenergetycznej w województwie zachodniopomorskim”. Pracownicy Wydziału 

wielokrotnie spotykają się z przedstawicielami miasta i województwa i uczestniczą w 

podejmowaniu decyzji dotyczących tematyki proinnowacyjnej związanej ze strategią miasta, 

wieloletnim planem rozwoju miasta, regionalnym programem operacyjnym ... Od roku 2010 

dziewięciu studentów i pięciu doktorantów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta 

Szczecin, 22 doktorantów otrzymało wsparcie w ramach programu Wojewódzkiego urzędu 

Pracy w Szczecinie: „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”, 

student kierunku elektronika i telekomunikacja oraz doktorant kierunku elektrotechnika 

otrzymali nagrody prezydenta miasta Szczecin za najlepszą pracę odpowiednio magisterską 

lub doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie. Firmy obecne w RPP WE 

uhonorowano nagrodami w kategorii „busole biznesu”.   

         Na Wydziale działa Rada Przemysłowo – Programowa, której członkowie chętnie 

wymieniają się spostrzeżeniami i swoim doświadczeniem z Wydziałem. Rada Przemysłowo – 

Programowa została powołana na posiedzeniu rady Wydziału Elektrycznego ZUT  19 

listopada 2009 roku i ma 36 członków. W Radzie zasiadają m.in. przedstawiciele znaczących 

firm z regionu o uznanej renomie jak i przedstawicielstw międzynarodowych koncernów. 

Współpraca ta jednak jest bardzo silna na poziomie studiów I i II  jak i III stopnia. Firmy 

współpracujące z WE w ramach podpisanych umów o współpracy udostępniają w miarę 

swoich możliwości infrastrukturę do celów dydaktycznych, jak i do prowadzenia badań przez 
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doktorantów. Zgłaszają również liczne tematy prac dyplomowych. Udostępniono zgłaszane 

przez firmy tematy. Większość z nich zostało zrealizowanych. Zgłaszają również prace 

zlecone do realizacji. Na spotkaniu potwierdzili potencjał naukowy i wiarygodność WE 

gwarantujące realizację zlecanych prac. Pracownicy WE wykonali ponad 100 prac o takim 

charakterze. 

         Przedstawiciele pracodawców od kilku lat pośrednio oceniają efektywność kształcenia 

„nagradzając podczas ceremonii wręczenia dyplomów ukończenia studiów najlepsze prace 

dyplomowe, tematycznie związane z obszarem ich działalności. Liczne nagrody, które 

uzyskują nasi studenci i absolwenci w konkursach regionalnych i ogólnopolskich, np. granty 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, nagroda w ogólnopolskim konkursie na 

najlepszą pracę dyplomową SIEMENS Polska, nagrody regionalnego oddziału SEP, stanowią 

także ocenę efektywności kształcenia”. 

Wydział korzysta ze wsparcia firm partnerskich. Udostępniono listę postaci środków trwałych 

przyjętych na stan przekazanych przez te firmy. 

 

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego – W PEŁNI  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych: 

 

1) Pracownicy, doktoranci i studenci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych 

projektach badawczych prowadzonych w dyscyplinach związanych z kierunkami 

kształcenia. Doktoranci wykorzystują te możliwości biorąc w dużej skali udział w 

programach międzynarodowych.    

   Wydział zapewnia studentom możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków 

akademickich . Zrównanie proporcji pomiędzy przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi wymaga 

poszukiwań przez Jednostkę i przedstawienie swoim studentom lepszej oferty pod 

względem dydaktycznym przez strony  przyjmujące. 

2) Wydział wykorzystuje relacje z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicznymi, na 

rzecz modyfikacji oferty dydaktycznej oraz podnoszenia poziomu kształcenia a także    

podejmuje działania w zakresie internacjonalizacji procesu kształcenia. 

3) Skala i związek współpracy krajowej i międzynarodowej  z ośrodkami akademickimi są 

odpowiednie i pozytywnie wpływają na poziom kształcenia: Wydział konsekwentnie 

rozwija współpracę, a zwłaszcza doktoranci są jej głównymi beneficjantami (są  

członkami zespołów badawczych w ramach współpracy między jednostkami). 

4) Wydział podejmuje działania w celu wzmocnienia współpracy z otoczeniem społeczno- 

gospodarczym.   

 

 
7. WSPARCIE NAUKOWE, DYDAKTYCZNE I MATERIALNE  ZAPEWNIANE  PRZEZ 

JEDNOSTKĘ STUDENTOM I DOKTORANTOM W PROCESIE UZYSKIWANIA EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ  

1) Jednostka ma wdrożony system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej, 
uwzględniający także potrzeby osób niepełnosprawnych 

 
Zarówno studenci jak również doktoranci mają możliwość czynnego uczestniczenia w 

realizacji prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych 
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Wydziału. Od wielu lat słuchacze studiów doktoranckich korzystają ze środków 

przydzielanych na drodze konkursu wewnętrznego, przeznaczonych na własne badania 

naukowe służące rozwojowi ich kariery. Aktywność doktorantów wydziału potwierdzają 

granty promotorskie przyznawane ze środków MNiSW i NCN oraz udział w grantach 

badawczych i rozwojowych finansowanych przez NCN i NCBiR. Na Wydziale powstały 

zespoły badawcze realizujące projekty naukowe współfinansowane z funduszy europejskich 

(w programach ramowych UE 6 PR i 7 PR), których uczestnikami są także słuchacze studiów 

doktoranckich, rzadziej studenci ostatnich lat studiów magisterskich. Ponadto Wydział 

wspiera udział studentów i doktorantów w badaniach naukowych w realizowanych w ramach 

współpracy krajowej i zagranicznej z uczelniami, ośrodkami badawczymi i firmami.  

W ramach systemu opieki naukowo-dydaktycznej studenci mają możliwość 

konsultowania się, w sprawach związanych z tokiem studiów z nauczycielami akademickimi 

oraz Prodziekanem ds. Nauczania. Studenci podczas spotkania z zespołem oceniającym PKA 

pozytywnie wypowiedzieli się na temat konsultacji prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich, potwierdzając, że są one konsekwentnie realizowane i dopasowane do ich 

potrzeb. Studenci zwrócili również uwagę, że znacząca część prowadzących zajęcia 

umożliwia im spotkania w indywidualnie umówionym terminie, jeżeli zasygnalizują taką 

potrzebę. Kolejną ocenioną przez studentów pozytywnie możliwą formą kontaktu z 

wykładowcami jest poczta elektroniczna. Studenci bardzo pozytywnie ocenili również fakt, iż 

większość pracowników prowadzi swoje strony internetowe, na których zamieszczane są 

informacje dla studentów związane z konkretnym przedmiotem i prowadzonymi zajęciami 

dydaktycznymi. Studenci bardzo pozytywnie wypowiedzieli się również na temat systemu 

elektroniczny indeks, który umożliwia sprawdzanie swoich wyników z danych przedmiotów 

na bieżąco. 

 Podczas spotkania z zespołem oceniającym PKA studenci pozytywnie ocenili opiekę 

dydaktyczną sprawowaną nad seminarzystami. Studenci bardzo pozytywnie wypowiadali się  

o promotorach doceniając ich dużą wiedzę, dyspozycyjność oraz chęć pomocy. Studenci mają 

możliwość swobodnego wyboru tematów prac dyplomowych.  

Wizytowany Wydział zapewnia studentom możliwość indywidualizacji procesu 

kształcenia w formie Indywidualnego Planu Studiów (IPS) oraz Indywidualnego Programu 

Kształcenia (IPK).  O przyznaniu ww. możliwości decyduje Dziekan na wniosek studenta. 

Studenci podczas spotkania z ZO PKA wyrazili opinię, że procedury ubiegania się  

o przyznanie IPS lub IPK są dla nich przejrzyste i zrozumiałe.  

W ramach systemu opieki naukowo-dydaktycznej zarówno studenci jak również 

doktoranci mają zapewniony dostęp do aktualnych informacji o programach studiów, 

zakładanych efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów za pośrednictwem 

strony internetowej Uczelni i Wydziału. W specjalnie przygotowanej dla studentów i 

oddzielnej dla doktorantów zakładkach  umieszczone są wszystkie niezbędne i aktualizowane 

na bieżąco informacje i akty prawne. W celu zapewnienia studentom i doktorantom dostępu 

do aktualnych informacji wykorzystywany jest także system internetowy SIWE. Po 

zalogowaniu do systemu, studenci i doktoranci mają możliwość korzystać z pełnej 

elektronicznej dokumentacji swojego toku studiów (elektroniczny indeks), łącznie z procesem 

dyplomowania. Studenci i doktoranci podczas spotkań z przedstawicielami zespołu 

oceniającego PKA bardzo pozytywnie ocenili oferowane poprzez SIWE funkcjonalności 

zarówno w odniesieniu do realizacji procesu kształcenia jak 

 i dostępu do wszelkich niezbędnych im w toku studiowania informacji. 

W ramach funkcjonującego na Wydziale Elektrycznym systemu opieki naukowo-

dydaktycznej studenci i doktoranci mają możliwość korzystania z pracowni i laboratoriów 
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poza czasem przeznaczonym dla zajęć dydaktycznych, a także uzyskują pomoc w 

przygotowaniu publikacji ze strony opiekunów naukowych/promotorów, którzy 

współuczestniczą w tworzeniu artykułów, dokonują korekty i udzielają wskazówek. Należy 

podkreślić, że Wydział posiada odpowiednią i nowoczesną infrastrukturę naukową, 

zapewniającą doktorantom dostęp do unikatowego sprzętu, a także specjalistycznych 

elektronicznych baz danych. 

Funkcjonujący na WE system opieki naukowej jest realizowany również poprzez 

aktywne wsparcie i zachęcanie studentów do udziału w różnego rodzaju konkursach o zasięgu 

międzynarodowym oraz krajowym. Skuteczność przyjętych w tym zakresie rozwiązań 

potwierdzają liczne sukcesy studentów Wydziału Elektrycznego, których  prace dyplomowe 

były wielokrotnie nagradzane w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich.  Na szczególną 

uwagę zasługuje również wsparcie merytoryczne i organizacyjne Kół Naukowych, które 

również regularnie osiągają sukcesy zarówno na poziomie krajowym jak i 

międzynarodowym.  

W ramach weryfikacji prawidłowości działania systemu opieki naukowej władze 

Wydziału, co roku analizują studenckie sprawozdania z działalności kół uzyskane od 

Prorektora ds. Studenckich. Dodatkowo opiekunowie Studenckich Kół Naukowych składają 

roczne sprawozdania z działalności kół, które przedstawiane są na posiedzeniu Rady 

Wydziału. 

Władze Wydziału organizują także spotkania ze studentami i doktorantami, którzy 

uzyskali najlepsze wyniki w nauce na swoim roku i kierunku studiów, na których poruszane 

są różne kwestie związane z procesem studiowania. W trakcie tego typu spotkań zgłaszane 

było np. zainteresowanie studentów dodatkowymi formami kształcenia, których zaliczenie 

mogłoby być ujęte w suplemencie do dyplomu, a tematyka poszerzałaby ich umiejętności 

oraz kompetencje społeczne. W odpowiedzi na zgłoszone przez studentów zainteresowanie 

rozszerzeniem swoich kompetencji w roku 2012/2013 uruchomiono cykl warsztatów Biznes  

i przemysł dla studentów prowadzonych przez przedstawicieli firm współpracujących  

z Wydziałem. W semestrze zimowym odbyły się 3 warsztaty: Wprowadzenie do systemu 

Linux w systemach zagnieżdżonych (Tieto Poland Sp. z o.o.), Cyfryzacja sygnału 

telewizyjnego (Dyrektor Ośrodka TVP Technologie) oraz Komercjalizacja wiedzy i innowacje 

technologiczne (Investin Sp. z o.o.). 

Spośród działań podejmowanych w ostatnich latach w celu aktywizacji naukowej  

i dydaktycznej studentów warto wymienić aktywne wsparcie organizacyjne i merytoryczne 

władz Wydziału w celu tworzenia nowych kół naukowych, co zaowocowało powstaniem 

kilku kół o wyraźnie sprecyzowanej i spójnej tematyce naukowej, którymi opiekuje się liczne 

grono nauczycieli akademickich. Potwierdzeniem pozytywnych efektów działania większości 

kół są liczne nagrody zdobywane przez studentów na Sesjach Kół Naukowych oraz  

w zewnętrznych konkursach. 

Z inicjatywy samorządu studentów dwukrotnie zorganizowane zostały wydziałowe 

Targi Kół Naukowych, co sprzyja pozyskiwaniu nowych członków kół i utrzymywaniu 

ciągłości ich działania, a także stanowi istotny element promocji sukcesów studentów. 

Wsparcie dydaktyczne dla doktorantów udzielane jest w formie pomocy przy 

przygotowaniu zajęć dydaktycznych  w postaci wiedzy i narzędzi oraz metod dydaktycznych, 

oraz poprzez monitoring ich osiągnięć dydaktycznych. Wsparciem merytorycznym są zajęcia 

objęte programem studiów doktoranckich tj.: przedmioty z nowoczesnych metod i technik 

dydaktycznych, pośród których doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku 

akademickim 2012/2013 mają wykład z dydaktyki i metodyki nauczania w szkole wyższej w 

wymiarze 20 h, 20 h wykładu z pedagogiki nauczania w szkole wyższej, 15 h  wykładu z 

nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, 15 h wykładu z psychologii 
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uczenia się i nauczania w szkole wyższej oraz 15 h wykładu z kształcenia na odległość.  

Ponadto doktoranci mają zajęcia z techniki mowy i emisji głosu prowadzone przez 

wykładowców zewnętrznych. W ramach praktyk doktoranci zobowiązani są do zrealizowania 

30 h zajęć dydaktycznych. Zajęcia są  dobierane zgodnie z tematyką, którą zajmuje się 

doktorant, rozdzielane w jednostkach podstawowych i realizowane pod opieką opiekuna 

przedmiotu. Doktoranci prowadzą głównie zajęcia laboratoryjne. Często doktoranci 

współprowadzą zajęcia by zapoznać się metodami pracy ze studentami. 

Umiejętności pedagogiczne doktorantów oceniane są poprzez ankiety wypełniane przez 

studentów oraz hospitacje ich zajęć. Doktoranci obecni na spotkaniu z ZO PKA wypowiadali 

się, iż posiadają informacje zwrotne na temat przeprowadzanych przez siebie zajęć.  

Informacje te uzyskują w bezpośredniej rozmowie ze swoimi studentami, która ma miejsce  

po przeprowadzeniu zajęć.    

Studenci i doktoranci mają prawo ubiegania się o stypendium socjalne (w tym 

stypendium o podwyższonej wysokości), stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

oraz zapomogi. Ponadto przyznawane są również stypendia rektora dla najlepszych 

studentów, które przysługują nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów 

na danym poziomie kształcenia (decyduje liczba punktów uzyskanych z tytułu wysokiej 

średniej lub/i osiągnięć naukowych, artystycznych bądź sportowych) oraz stypendia dla 

najlepszych doktorantów przyznawane: 1) dla I roku – za osiągnięcie bardzo dobrego wyniku 

w postępowaniu rekrutacyjnym; 2) na drugim i kolejnych latach – za bardzo dobre lub dobre 

wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, postępy w pracy naukowej 

i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej. 

Kwantyfikację osiągnięć naukowych dla doktorantów określa Rada Wydziału w 

porozumieniu z Wydziałowym samorządem doktorantów. Wszystkie formy pomocy 

materialnej dla studentów przyznawane są zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami 

prawnymi w ZUT w Szczecinie. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, a od 1 października 2012 r. taką możliwość mają 

również doktoranci. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w 

nauce w latach 2009 – 2013 otrzymało 3 studentów. 

Ponadto doktoranci wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej mogą otrzymać 

zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych (nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach 

studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale). Wysokość kwoty zwiększenia 

stypendium ustala Rektor na dany rok akademicki na podstawie przyznanej dotacji 

podmiotowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami MNiSW doktoranci uczestniczą także w 

podziale funduszy ze środków na działalność statutową skierowaną dla młodych naukowców. 

Podstawę systemu opieki materialnej stanowi Zarządzenie NR 59 Rektora 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 września 

2011 roku wprowadzające Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W kwestiach dotyczących 

projektowania i oceny rozwiązań w zakresie systemu opieki materialnej Władze Uczelni 

aktywnie konsultują się i uzgadniają ostateczne rozwiązania z Uczelnianą Radą Samorządu 

Studentów. Regulamin przyznawania pomocy materialnej określa, że studenci mogą 

otrzymywać wszystkie formy pomocy materialnej zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym. Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA pozytywnie wypowiadali się na temat 

systemu opieki materialnej. Warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium są 

studentom znane i powszechnie dostępne a system ich przyznawania funkcjonuje sprawnie.   

Na mocy Regulaminu Studiów doktoranckich w ZUT w Szczecinie przyjętego uchwałą 

nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2012r., paragraf 8, punkt 6 doktorant ZUT, 
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doktorant, który spełnia kryteria określone w tym regulaminie (punkt 6) i  złożył kompletny 

wniosek o przyznanie stypendium do kierownika studium doktoranckiego może otrzymywać 

stypendium doktoranckie. Ten sam regulamin określa warunki otrzymywania stypendium 

doktorskiego przez doktoranta oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Wysokość stypendium doktorskiego 

na WE ZUT zestawiono tabeli 7.1. 

 

  Tabela 7.1  

Rok: I rok II rok III rok IV rok 

Wysokość stypendium doktoranckiego: 1240 1340 1440 1540 

 

Wysokość stypendium doktoranckiego zostaje podniesiona o 50 zł/m-c, jeżeli 

doktorant ma otwarty przewód doktorski. Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 

2012/2013 w ZUT wynosi 980 zł/m-c. Doktoranci WE ZUT mogą ubiegać się o środki z 

Funduszu Pomocy Materialnej (FPM). Regulacje w kwestiach:  warunków otrzymywania 

świadczeń z FPM: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, 

zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla 

najlepszych doktorantów. Ograniczone wysokości przyznanych świadczeń,  druków 

wniosków do złożenia w celu przyznania świadczenia zawiera Regulamin przyznawania 

pomocy materialnej doktorantom ZUT w Szczecinie. Regulamin wprowadzono w życie 

Zarządzeniem nr 55 Rektora ZUT z dnia 9 września 2011r. Wysokość poszczególnych 

świadczeń w roku akademickim 2012/2013 została ustalona Zarządzeniem nr 68 Rektora 

ZUT z dnia 4 października 2012r w sprawie świadczeń socjalnych z FPM dla doktorantów na 

rok akademicki 2012/2013. Niniejsze zarządzenie określa wysokość świadczeń: 

 Stypendium dla najlepszych doktorantów na I roku studiów doktoranckich – 400 zł 

 Stypendium dla najlepszych doktorantów na II - IV roku studiów doktoranckich – 680 zł 

 zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim – 250 zł 

 zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom 

studencki – 200 zł 

 wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 400 zł. 

 maksymalna wysokość zapomogi losowej– 1000 zł. 

Zestawienie statystyczne dotyczące otrzymywanych świadczeń przedstawiono w tabeli 

7.2. 

Tabela 7.2. 

Rok 

studiów 

Liczba 

doktorantów 

Liczba przyznanych świadczeń/ stypendiów 

doktoranckie 

zwiększenie 

projakościowe 

 

 

Rektora 
socjalne 

specjalne dla 

niepełnosprawnych 

VI 2 0 0 0 0 0 

V 8 0 2 0 0 0 

IV 6 6 2 6 0 0 

III 4 4 1 2 0 0 

II 7 3 2 2 0 0 
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I 10 3 2 1 1 1 

Razem 37 16 9 11 1 1 

 
Stypendia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie „Inwestycja w wiedzę 

motorem rozwoju innowacyjności w regionie” to kolejna możliwość pozyskania środków 

finansowych  dla doktorantów ZUT w Szczecinie. Dotychczas w ramach pierwszej edycja  

(1 kwietnia 2008 – 31 grudnia 2010)  15 doktorantów WE ZUT otrzymało takie stypendium, 

zaś w drugiej edycji ( 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2013) – laureatami stypendium było 10 

doktorantów WE ZUT, z czego 6 powtórzyło swój sukces z poprzedniej edycji. 

Doktoranci WE ZUT mogą również ubiegać się o Nagrodę Prezydenta Miasta 

Szczecina za najlepszą pracę inżynierską, magisterską/dyplomową oraz doktorską 

ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje, w 2011 roku nagrodę za najlepszą 

rozprawę doktorską otrzymał doktorant WE ZUT.   

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina to kolejna możliwość na pozyskanie środków 

finansowych. Doktoranci WE mają i w tym obszarze sukcesy, ilość uzyskanych stypendiów 

zestawiono w tabeli 7.3. 

 

              Tabela 7.3. 

Edycja 
Liczba przyznanych stypendiów 

II- marzec 2011 r. 
2 

III – październik 2011 r. 
1 

IV – marzec 2012 
1 

V – październik 2012 
1 

 
Samorząd doktorantów WE ZUT w trakcie spotkania z zespołem oceniającym PKA 

poinformował, iż równie chętnie jak z powyższych stypendiów doktoranci korzystają z 

Funduszu dla Młodych Naukowców, w ramach którego otrzymują stypendia przeznaczone na 

realizację badań naukowych. Stypendium przyznawane jest na wniosek doktoranta na 

podstawie zgłoszonego planu badań. Wysokość stypendium to około 5000 zł. 

Dodatkową formą pomocy udzielanej studentom jest możliwość czasowego 

zamieszkania w domu studenckim ZUT.  Uczelnia dysponuje miejscami w 7 domach 

studenckich (w każdym pokoju zapewniony jest dostęp do sieci Internet). Doktoranci mają 

możliwość ubiegania się o miejsce w DS na takich samych warunkach jak studenci i 

dodatkowo w hotelach asystenckich. Doktoranci obecni na spotkaniu z zespołem oceniającym 

PKA ocenili stan infrastruktury socjalnej jako bardzo dobry. Potwierdzili również, że nie ma 

problemu z uzyskaniem miejsca w domu studenckim, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek 

w sierpniu do kanclerza ZUT.   

Ponadto  studenci Uczelni objęci są powszechną opieką lekarską. Przychodnie ZUT w 

Szczecinie świadczą usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Student oraz doktorant zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych badań lekarskich 

(na podstawie skierowań wystawianych przez dziekanat). Uczelnia umożliwia doktorantom 
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możliwość korzystania z infrastruktury Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego oraz Centrum 

Wychowania Fizycznego. Doktoranci, nie wykorzystują w pełni tych możliwości trudno im 

znaleźć czas na krzewienie kultury fizycznej.    

Do innych form  wsparcia materialnego związanego z podnoszeniem kwalifikacji 

studentów i doktorantów można zliczyć środki finansowe, jakie przeznaczają władze 

Wydziału na ich udział w warsztatach, seminariach i konferencjach naukowych, na których 

mogą oni zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe. Potwierdzają to publikacje 

w materiałach pokonferencyjnych oraz w czasopismach naukowych. Studenci i doktoranci 

biorą udział w targach krajowych i zagranicznych oraz zwiedzają zakłady pracy (w kraju 

i za granicą), korzystając z środków wydziału, a także z funduszy pozyskiwanych 

z programów operacyjnych (w ramach POKL 4.1.2). Wydział umożliwia realizowanie 

płatnych staży w firmach o kluczowym znaczeniu dla kierunku studiów oraz udziela pomocy 

materialnej w przygotowaniu prac dyplomowych (wydziałowe konkursy na najlepszą pracę 

dyplomową). 

Na Uczelni funkcjonuje powołany przez Rektora jego Pełnomocnik ds. studentów i 

doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi. Do zadań jego głównych należy:    

zwiększanie dostępności studiów na ZUT studentom i doktorantom będącym osobami 

niepełnosprawnymi,  a także doraźna pomoc studentom i doktorantom będącym osobami 

niepełnosprawnymi w zapewnianiu w miarę możliwości odpowiednich warunków 

uczestniczenia w zajęciach, przede wszystkim ich zaliczania, przystępowania do egzaminów. 

Ponadto studenci i doktoranci ZUT  będący osobami niepełnosprawnymi mogą liczyć na 

pomoc doradcy zawodowego, w ramach indywidualnych spotkań. Wszystkie aktualne 

informacje dla studentów I i II stopnia i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi 

znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Informacje dla osób 

niepełnosprawnych (http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/start/informacja-dla-studentow-

niepelnosprawnych.html). 

Podczas spotkania z członkami zespołu oceniającego PKA pełnomocnik do spraw osób 

niepełnosprawnych poinformował, że środowisko doktorantów nie jest zdiagnozowane pod 

kątem ilości i rodzaju niepełnosprawności, gdyż doktoranci nie zgłaszają się do niego, jak 

również  nie wypełniają specjalnie przygotowanej to tego celu ankiety zamieszczonej na 

stronie Działu Kształcenia ZUT.   

 Według informacji przekazanych przez władze dziekańskie w Regulaminie Studiów 

Wyższych ZUT w Szczecinie (§ 7 ust. 4-7) znajduje się zapis nakazujący uwzględnianie 

możliwości realizacji zajęć dydaktycznych przez osoby niepełnosprawne poprzez: 

odpowiedni plan zajęć (umożliwiający przemieszczanie się między pomieszczeniami i 

budynkami), wykorzystywanie dodatkowego sprzętu audiowizualnego, informowanie 

nauczycieli prowadzących zajęcia o udziale w nich studentów/doktorantów 

niepełnosprawnych (na Wydziale Elektrycznym jest to realizowane za pośrednictwem SIWE) 

oraz możliwość uczestniczenia asystentów osób niepełnosprawnych w zajęciach, zaliczeniach 

i egzaminach (na Wydziale nie zaistniała dotychczas taka potrzeba). Natomiast w dostępnej 

na stronie internetowej ZUT (http://www.zut.edu.pl/index.php?id=602) zatwierdzonym 

uchwałą nr 30 Senatu z dnia 30 marca 2009 r. Regulaminu studiów wyższych w ZUT w 

Szczecinie nie znajdują się zapisy dotyczące studentów będących osobami 

niepełnosprawnymi. Natomiast paragraf § 7 ma tylko dwa ustępy i dotyczące zasad 

prowadzenia zajęć w językach obcych. 

Studenci/doktoranci niepełnosprawni mogą uzyskiwać zapomogi (w szczególności 

dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych itp.) oraz stypendia 
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dla osób niepełnosprawnych. W przypadku konieczności powtarzania zajęć dydaktycznych 

z związku z niepełnosprawnością istnieje również możliwość częściowego zwolnienia z 

opłaty za powtarzanie ww. zajęć na wniosek studenta (decyzja jest podejmowana przez 

Dziekana). Istnieje ponadto możliwość ubiegania się przez studentów również tych, którzy są 

osobami niepełnosprawnymi o indywidualną organizację studiów zgodnie z § 13 ust. 4 

Regulaminu Studiów Wyższych ZUT w Szczecinie. 

        Zgodnie zapisami  paragrafu § 3 Organizacja studiów doktoranckich, pkt. 14 

Regulaminu studiów doktoranckich w ZUT  „… Kierownik studiów doktoranckich informuje 

pracownika sporządzającego szczegółowy rozkład zajęć o liczbie osób niepełnosprawnych w 

danej grupie oraz o rodzajach niepełnosprawności tych osób. Nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia dydaktyczne z grupami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, 

zobowiązuje się do uwzględnienia rodzajów oraz stopnia niepełnosprawności tych osób w 

procesie dydaktycznym oraz wykorzystywaniu podczas prowadzenia zajęć specjalistycznych 

urządzeń wspomagających ten proces …” , kadra akademicka zobowiązana jest do 

uwzględniania rodzaju i stopnia niepełnosprawności podczas zajęć dydaktycznych. 

Dodatkowo zgodnie z pkt. 15 niepełnosprawni uczestnicy studiów III stopnia mają 

następujące możliwości: „… Za zgodą prorektora ds. kształcenia doktorantom 

niepełnosprawnym przysługuje możliwość uczestniczenia w zajęciach wraz z tłumaczem 

języka migowego lub asystentem osób ruchowo niepełnosprawnych i niewidomych, w tym z 

psem przewodnikiem. Osoby towarzyszące lub tłumacze języka migowego mogą uczestniczyć 

w zaliczeniach lub egzaminach, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba towarzysząca jest 

merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem, z którego doktorant składa egzamin 

lub zalicza …”. Ponadto zgodnie z § 8 Uprawnienia doktoranta pkt. 5 tego Regulaminu 

„…Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: a) stypendium socjalnego, b) 

stypendium dla najlepszych doktorantów, c) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, d) 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, e) zapomogi…”, doktorantowi 

niepełnosprawnemu przysługuje prawo do dodatkowego specjalnego stypendium 

przyznawanego dla niepełnosprawnych studentów III stopnia.  

Dodatkowo osoby niepełnosprawne na ZUT mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjno – 

korekcyjnych, które są uznawane jako zajęcia wychowania fizycznego objęte programem 

studiów I i II stopnia. Ponadto mogą korzystać z hipoterapii w akademickim ośrodku 

jeździeckim, korzystać z usług pomocy asystenta, pomocy doradcy zawodowego, psychologa,  

4 specjalnie przygotowanych pokoi w domach studenckich. 

Należy podkreślić, że wszystkie budynki dydaktyczne Wydziału są w pełni 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy i windy, brak progów, 

toalety).  Wydział nie ogranicza w żaden sposób możliwości podejmowania studiów przez 

osoby niepełnosprawne, jedynym warunkiem jest posiadanie przez takie osoby zaświadczenia 

lekarskiego potwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku. 

Specyfika kierunków studiów prowadzonych na Wydziale (poza teleinformatyką) powoduje 

jednak, iż osób takich jest stosunkowo niewiele.  

 
2) jednostka ma efektywny system rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych 
 

Jednostka nie posiada własnego i efektywnego systemu rozpatrywania skarg i sytuacji 

konfliktowych. Na Wydziale Elektrycznym istnieją w tym zakresie dobre praktyki wnikające 

z tradycji akademickiej. Należy zauważyć, że do tej pory na Wydziale nie było trudnych czy 

długotrwałych konfliktów. Wszystkie regulacje obowiązujące w tym zakresie zostały 

określone na poziomie ogólnouczelnianym. Rozstrzyganie sytuacji konfliktowych, jakie mogą 
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występować w ramach procesu dydaktycznego odbywa się zgodnie z  Regulaminem studiów 

w przypadku spraw studentów I i II stopnia i odpowiednio w sytuacji doktorantów zgodnie z 

zapisami Regulaminu studiów doktoranckich. Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia studentów 

mogą być przekazywane w formie ustnej lub pisemnej do Prodziekana ds. Nauczania. Pisemne 

skargi i wnioski kierowane przez studentów do Dziekana przyjmuje Kierownik Dziekanatu. 

W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz 

odwoławcza komisja dyscyplinarna, w skład których wchodzą nauczyciele akademiccy i 

studenci (po jednym z każdego wydziału). Skład komisji dyscyplinarnych jest zgodny z Art. 

142 ust. 1 i 2 oraz Art. 213 ust 5 Ustawy, studenci biorą udział w posiedzeniach ww. 

organów. Analogicznie powoływane są komisje dyscyplinarne i odwoławcze dla 

doktorantów. Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia uczestników studiów doktoranckich mogą być 

przekazywane w formie ustnej lub pisemnej do Kierownika Studiów Doktoranckich.  

Na Wydziale skargi i wnioski przyjmowane są zgodnie z Komunikatem nr 1 Dziekana 

Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie przyjmowania 

skarg i wniosków. Komunikat określa sposób, miejsce i formę przyjmowania skarg i 

wniosków na Wydziale. 

W kwestiach stypendialnych studentom przysługuje prawo odwołania od decyzji 

Dziekana Wydziału do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (wyjątek 

stanowią odwołania od decyzji w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 

które kierowane są do ponownego rozpatrzenia przez Rektora). W kwestii opłat za usługi 

edukacyjne Dziekan, w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach losowych, może 

zwolnić w części z opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych, nie więcej jednak niż o 1/3. 

Student lub doktorant może zostać zwolniony w części z opłaty za kształcenie na studiach 

niestacjonarnych (max 50%) w przypadku wystąpienia z wnioskiem do Dziekana (załączając 

dokumenty poświadczające trudną sytuację materialną). Zwolnienie z opłaty może mieć 

zastosowanie w odniesieniu tylko do jednego semestru, raz w okresie całych studiów. 

Natomiast w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy doktorant nie zgadza się z decyzją o 

przyznaniu lub braku przyznania świadczenia finansowego, sposób postępowania wówczas 

regulują treści odpowiednich regulaminów odnoszące się do danego świadczenia, określające 

tryby odwołania. Treści regulaminów dostępne są na stronie WE ZUT.  

Procedura dotycząca procesu przeprowadzania egzaminu komisyjnego jest studentom 

znana i została oceniona przez nich pozytywnie. Przejawem dobrej współpracy Uczelni ze 

studentami jest możliwość  wskazania przez studenta dodatkowej osoby obecnej podczas 

egzaminu, pełniącej rolę obserwatora.  

Należy podkreślić, że pomimo braku sformalizowanego i jednolitego na Wydziale  

systemu rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nie ma obecnie w 

ocenie władz dziekańskich, kierownika studiów doktoranckich, doktorantów i studentów 

nierozwiązanych istotnych sytuacji konfliktowych. Ponadto studenci i doktoranci podczas 

spotkania z członkami zespołu oceniającego PKA pozytywnie ocenili efektywność przyjętych 

sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych i rozpatrywania skarg, wskazując na ich 

skuteczność. Studenci wyrazili także zadowolenie z faktu, że większość składanych skarg  i 

wniosków rozpatrywana jest na ich korzyść.  

3) jednostka wspiera działalność samorządu oraz organizacji zrzeszających studentów lub 
doktorantów i współpracuje z nimi; organy jednostki, podejmują aktywne działania 
mające na celu szerokie włączanie studentów oraz doktorantów i ich przedstawicieli do 
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prac organów jednostki, komisji statutowych i doraźnych, zwłaszcza koncentrujących 
swoje prace wokół procesu dydaktycznego i spraw dotyczących studentów i doktorantów 

 

Samorząd Studentów bardzo dobrze ocenia współpracę z Władzami Wydziału. 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego posiada do dyspozycji własne biuro, które jest 

wyposażone w odpowiedni sprzęt. Warunki lokalowe członkowie samorządu ocenili,  jako 

odpowiednie. Współpraca Władz Wydziału z Samorządem odbywa się głównie poprzez 

zebrania Rady Wydziału i innych organów kolegialnych oraz w razie zaistnienia potrzeby, 

poprzez indywidualne spotkania członków samorządu z Dziekanami.  

Przedstawiciele Studentów są członkami Senatu i Rady Wydziału Elektrycznego  

w składzie, który spełnia wymóg minimum 20% udziału studentów i doktorantów. Studenci 

są również członkami Komisji Senackich oraz Komisji Wydziałowych.  Zdaniem studentów 

zarówno na poziomie ogólnouczelnianym jak i wydziałowym mają oni zapewnioną 

możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach ww. organów.  

Niepokojący jest fakt, że członkostwo przedstawicieli studentów nie zostało 

przewidziane w 4 komisjach programowych funkcjonujących na Wydziale (jedna dla każdego 

kierunku) oraz w Radzie przemysłowo-programowej. Do kompetencji Komisji 

Programowych należy dokonywanie okresowych przeglądów programów kształcenia. 

Natomiast Rada Przemysłowo-Programowa zajmuje się m.in. opiniowaniem planów  

i programów studiów, współtworzeniem nowych kierunków studiów, opiniowanie wniosków 

o tworzenie lub znoszenie specjalności, współpraca naukowa i dydaktyczna  

z przedsiębiorstwami w zakresie doboru tematów prac dyplomowych, pomocy w organizacji 

praktyk zawodowych, staży. Studenci, jako interesariusze wewnętrzni procesu kształcenia 

powinni zostać włączeni w skład gremiów koncentrujących swoje prace wokół kwestii 

związanych z  kształtowaniem oferty edukacyjnej oraz określaniem celów i efektów 

kształcenia.  Studenci podczas spotkania z ZO PKA wyrazili opinię, że chcieliby mieć wpływ 

na ww. kwestie poprzez uczestnictwo w pracach wskazanych gremiów.  

Studenci zgodnie z regulaminem studiów mają prawo zrzeszania się w uczelnianych 

organizacjach studenckich, zespołach artystycznych, klubach turystycznych i sportowych. 

Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA wypowiadali się pozytywnie na temat 

funkcjonowania Samorządu Studentów są jednak zdania, że powinni być skuteczniej 

informowani na temat podejmowanych przez swoich przedstawicieli działań, zwłaszcza  

w obszarze związanym z zapewnianiem jakości kształcenia.  

Samorząd Studencki ZUT współpracuje z innymi Samorządami Studentów (zarówno na 

poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim), deklaruje również współpracę z organami PSRP np. 

poprzez udział w organizowanych konferencjach.  

Na Wydziale przeprowadzane jest Szkolenie z praw i obowiązków studenta, do którego 

prawo ma każdy student – zgodnie z Art. 170 ust. 2. Szkolenie to wpływa pozytywnie na 

wizerunek Samorządu i jego działalność. 

Samorząd Doktorantów WE ZUT działa na mocy uchwały nr 15 Senatu ZUT w 

Szczecinie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu 

Doktorantów. Kompetencje Zarządu Wydziałowego określa rozdział piąty ww. regulaminu. 

Zarząd WE stanowią trzy osoby wszystkie z IV roku studiów III stopnia. Podczas spotkania z 

zespołu oceniającego PKA Zarząd WE podkreślał, że z powodu braku chętnych aktywistów 

pośród doktorantów WE, nie mają następców do aktywnej działalności na Wydziale. 

Ograniczenia te sprawiają również, że obecni członkowie sprowadzili działania do 

niezbędnych, poprzez opiniowanie spraw doktoranckich oraz uczestniczenie w jednostkach 

Wydziałowych, w których podejmowane są działania związane z doktorantami. Zarząd ściśle 
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współpracuje z Uczelnianą Radą  oraz uczestniczy w Sejmiku Uczelni. Zarząd Wydziałowy 

ma pełne wsparcie władz Wydziału, a współpraca z kierownikiem studiów doktoranckich w 

opinii przedstawicieli doktorantów układa się bardzo dobrze. Na wniosek doktorantów 

kompetencje Komisji Socjalnej zostały przekazane pracownikom Wydziału. Doktoranci 

zrezygnowali z powołania komisji z powodu ograniczonych zasobów ludzkich. 

 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego   W PEŁNI 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Jednostka wdrożyła skuteczny i efektywny system właściwiej opieki naukowej, 

dydaktycznej oraz materialnej dla studentów i doktorantów, który uwzględnia potrzeby 

osób z niepełnosprawnościami. Zarówno studenci jak i doktoranci mają zapewniony 

udział w  weryfikacji prawidłowości działania systemu opieki naukowej, dydaktycznej i 

materialnej. 

2) Wydział korzysta z tradycji akademickiej w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

oraz rozpatrywania ewentualnych skarg. Jednostka nie posiada własnego systemu 

rozpatrywania skarg i sytuacji konfliktowych. Wszystkie regulacje obowiązujące w tym 

zakresie zostały określone na poziomie ogólnouczelnianym. Jednakże zarówno studenci 

jak również doktoranci pozytywnie oceniają efektywność przyjętych rozwiązań 

dotyczących sytuacji konfliktowych i rozpatrywania skarg, wskazując na ich skuteczność. 

Podejmowane działania są skuteczne, gdyż na Wydziale nie ma nierozwiązanych 

konfliktów.   

3) Działający w ramach Wydziału Samorząd Studencki włącza się w inicjatywy 

podejmowane przez Jednostkę. Wsparcie działalności samorządowej i innych organizacji 

studenckich jest odpowiednie. Władze Wydziału wspierają działalność doktorancką, 

pomimo że  jest ona dość ograniczona ze względu na brak osób aktywnie 

zaangażowanych. Osoby zrzeszone w Zarządzie Wydziałowym reprezentują doktorantów 

zgodnie z własnymi możliwościami. 

 

8. SPÓJNOŚĆ SYSTEMU WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH NORMUJĄCYCH 

PROCES ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, ORAZ JEGO ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 

POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI   

 

8.1. Ocena  kompletności i spójności wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia zawartych w dokumentach (decyzje, zarządzenia, uchwały) 

dotyczących prowadzonej polityki jakości, celów jakościowych, strategii realizacji tych 

celów oraz wprowadzenia i doskonalenia systemu zapewnienia jakości  i zarządzania tym 

systemem. 

 

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia realizowany przez Wydział 

Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie został 

wprowadzony na mocy Uchwały Senatu nr 59 z dn. 29.06.2009 r. z późn. zm. Struktura 

organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia została 

przedstawiona w Zał. 1, określono także obszary działania systemu, cele jego wdrażania oraz 

osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Na poziomie Uczelni powołano 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianą Komisję ds. Jakości 

Kształcenia-Zarządzenie Rektora nr 106 z dn. 27.10.2010 r. z późn. zm., natomiast na 
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poziomie Wydziału Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz ds. Ankietyzacji 

Zajęć Dydaktycznych- pisma z dn. 24.09.2012 r., a także Wydziałową Komisję ds. Jakości 

Kształcenia-Zarządzenie Dziekana nr 12 z dn. 24.10.2012 r. Zmiana powyższej uchwały 

(Uchwała Senatu nr 109 z dn. 24.09.2012 r.) dotyczyła obszarów działania wewnętrznego 

systemu w związku z koniecznością dostosowania zapisów do obowiązujących aktów 

prawnych, a także potrzebą wykorzystywania opinii studentów, doktorantów oraz 

absolwentów do oceny jakości i warunków prowadzonych zajęć dydaktycznych. 

Zakres kompetencji wraz z określeniem składów osobowych Uczelnianej                          

i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia zawiera Regulamin stanowiący Zał. 1 do 

Zarządzenia Rektora nr 29 z dn. 19.04.2010 r. z późn. zm. Z kolei Zarządzeniem Rektora nr 

91 z dn. 15.11.2012 r. zatwierdzono składy osobowe powyższych Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, z których wynika, iż w pracach powinni uczestniczyć przedstawiciele studentów 

i doktorantów, fakt ten potwierdza dokumentacja z posiedzeń tj. protokołów, list obecności. 

Ponadto z dokumentacji Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wynika, że 

przedstawiciel studentów jest często nieobecny na posiedzeniach organu. W powyższym 

Regulaminie określono także zakres obowiązków Pełnomocnika Rektora i Pełnomocnika 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia, w tym Pełnomocnika Dziekana ds. Ankietyzacji Zajęć 

Dydaktycznych. 

 Spotkania Uczelnianej i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia są 

protokołowane, sporządzane są listy obecności, prowadzona jest również kompletna 

dokumentacja. Do wglądu Komisji przedstawiono Sprawozdanie Pełnomocnika Dziekana ds. 

Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za lata 2010-2012 z 

dn. 01.10.2012 r., z którego wynika, iż zrealizowano zadania w zakresie: analizy oczekiwań 

rynku pracy i podejmowania działań dostosowujących do nich ofertę edukacyjną Wydziału, 

inicjowania i monitorowania działań związanych z doskonaleniem planów studiów i 

programów kształcenia, monitorowania i udoskonalenia sposobu realizacji dydaktyki na 

Wydziale, oceny jakości pracy dydaktycznej oraz analizy procesu rekrutacji, natomiast z 

przeglądu protokołów z posiedzeń od 16.11.2010 r. wynika, iż zajmowano się głównie: 

analizą ankiet studenckich, rozstrzyganiem konkursów o nagrodę Dziekana za najlepsze 

prace dyplomowe, zatwierdzaniem pytań kierunkowych i specjalnościowych na egzaminy 

dyplomowe, opiniowaniem nowych przedmiotów obieralnych oraz podjęcia przez studenta 

indywidualnego toku studiów. 

 Dziekan powołał także Pełnomocnika ds. Aktywizacji Społecznej- Pismo z dn. 

24.09.2012 r., którego zadaniem jest prowadzenie współpracy z Samorządem Studenckim,             

a także wspieranie studentów w zakresie działalności kulturalnej i naukowej. 

 W związku z powyższym można wnioskować, iż struktura wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia jest dostatecznie przejrzysta, czytelny jest także zakres 

podejmowanych decyzji w zarządzaniu jakością (stosownie do przydzielonych kompetencji) 

zarówno na poziomie centralnym, jak i wydziałowym. W w/w strukturze ujęto studentów, 

doktorantów oraz interesariuszy zewnętrznych.  

Ponadto zapewnianie właściwej jakości kształcenia odbywa się w zakresie: 

- oceny i weryfikacji programów kształcenia tj. okresowe przeglądy dokonywane przez 

Komisje Programowe poszczególnych kierunków prowadzonych na Wydziale (Uchwała Rady 

Wydziału nr 33 z dn. 25.10.2012 r. z późn. zm. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji 

Programowych na kadencję 2012-2016 wraz z określeniem ich zadań- par. 4). W składzie 

osobowym każdej Komisji zasiada przedstawiciel doktorantów oraz Rady Przemysłowo-

Programowej, nie wskazano jednak udziału przedstawiciela studentów. Posiedzenia Rad są 

protokołowane.  Opracowano plany i programy kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacyjnymi (Zarządzenie Rektora nr 82 z dn. 15.12.2011 r. z późn. zm. w sprawie 



adres ankiety oceniającej prace PKA: www.pka.edu.pl/ankieta 
 Token:  
 
 

 52 

wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów i programów kształcenia w oparciu             

o KRK dla szkolnictwa wyższego, Uchwała Senatu nr 2 z dn. 30.01.2012 r. z późn. zm. w 

powyższej sprawie dla studiów doktoranckich). W ramach działania Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia Zarządzeniem Rektora nr 21 z dn. 05.04.2011 r. 

wprowadzono procedurę „Tryb postępowania przy tworzeniu nowych kierunków studiów, 

studiów międzykierunkowych i makrokierunków studiów”, 

- analizy jakości procesu dyplomowania dokonywanej w ramach kompetencji Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia, dotyczącej weryfikacji prac dyplomowych i ich zgodności z 

programami kształcenia oraz obszarami działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej lub 

zawodowej opiekunów prac, a także analizy jakości w recenzji, powiązań tematyki prac 

oferowanych studentom z otoczeniem społeczno- gospodarczym, w tym z rynkiem pracy, 

analizy egzaminów dyplomowych pod kątem omawianych zagadnień oraz przygotowywania 

się do nich zgodnie z zaleceniami i procedurami określonymi w Regulaminie Studiów oraz 

zasadami dyplomowania studentów określonymi przez Radę Wydziału w Uchwale podjętej w 

dn. 07.02.2013 r.; 

- oceny jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez ich hospitację. Procedura 

przeprowadzania hospitacji wraz ze wzorem protokołu z hospitacji została określona w 

Zarządzeniu Rektora nr 70 z dn. 30.08.2010 r. Odbywa się zgodnie z planem ustalanym na 

dany rok akademicki, do wglądu Komisji przedstawiono plan z roku ak. 2011/2012, z którego 

wynika, iż wyznaczono i przeprowadzono tylko jedną hospitację, natomiast zwiększenie 

intensywności działań zaplanowano na rok ak. 2012/2013, w którym wyznaczono ich 16. Wzór 

protokołu z hospitacji zawiera stosowne elementy wraz ze szczegółowymi wskazaniami 

merytorycznymi, co do oceny sposobu, formy i treści prowadzonych zajęć. W związku 

przyjętą procedurą, iż hospitacje przeprowadza się w przypadku: negatywnej oceny studentów 

w ankietach, skargi lub na podstawie decyzji Dziekana stwierdza się, iż hospitacje jako 

narzędzie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nie są stosowane 

systematycznie, wręcz incydentalnie w zależności od potrzeb, bądź w przypadku 

niepokojących sygnałów.  W związku z faktem, iż do wglądu Komisji przedstawiono skromną 

dokumentację z zakresu hospitacji należy stwierdzić, iż na obecnym etapie nie jest możliwe 

dokonanie oceny skuteczności powyższego narzędzia, oraz czy w celu podnoszenia jakości 

prowadzonych zajęć wykorzystuje się jego wyniki i czy służą podejmowaniu działań 

naprawczych. W przypadku jednej hospitacji, przeprowadzonej w dn. 30.03.2012 r. , 

wynikającej z negatywnej oceny osoba hospitowana przebywa na urlopie dla poratowania 

zdrowia, co uniemożliwia podjecie jakichkolwiek działań. Narzędziem wykorzystywanym do 

przeprowadzenia oceny jakości prowadzonych zajęć jest także ankietyzacja studentów, 

przeprowadzana na podstawie Zarządzenia Rektora nr 34 z dn. 06.05.2010 r. z późn. zm. w 

sprawie wdrożenia procedury „Zasady przeprowadzania ankietyzacji” (Zarządzenie Rektora 

nr 5 z dn. 18.01.2012 r.). Badanie jest przeprowadzane w formie ankiet dotyczących oceny 

procesu dydaktycznego, z którego sporządza się sprawozdanie- do wglądu przedstawiono 

„sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia w roku ak. 2011/2012” z dn. 31.10.2012 r. zatwierdzone przez 

Prorektora ds. Kształcenia. Zgodnie z procedurą za opracowane wyników odpowiada Dział 

Kształcenia przy współpracy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Ankietyzacji oraz wyznaczonych 

przez Samorząd studentów. Badanie przeprowadzono zgodnie z planem ankietyzacji na rok ak. 

2011/2012 zatwierdzonym przez Radę Wydziału w dn. 27.10.2011 r., natomiast wyniki 

omówiono na posiedzeniu Rad Programowych oraz Rady Wydziału. 

Na Wydziale dokonuje się także oceny atrakcyjności oferty edukacyjnej, której służą 

opinie potencjalnych studentów wyrażane w ankietach. Badanie jest  anonimowe i dobrowolne, 
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obejmuje wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji. W roku ak. 2011/2012 odnotowano 

75,5% udział badanych respondentów, co zapewnia dostateczną reprezentatywność wyników. 

W zakresie monitorowania losów zawodowych absolwentów Wydział nie przeprowadza 

badania we własnym zakresie, dysponuje wynikami badań przeprowadzanych na szczeblu 

centralnym. Za przeprowadzenie badania odpowiedzialne jest Buro Karier zgodnie z zapisem 

w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym Zarządzeniem Rektora nr 11 z dn. 17.02.2012 

r. Do wglądu Komisji przedstawiono sprawozdanie za rok akademicki 2010/2011, z którego 

wynika, iż należy podjąć działania w kierunku zwiększenia zwrotności ankiet oraz ilości 

respondentów biorących udział w badaniu, oraz zwrócić uwagę na praktykę unieważniania 

badania absolwentów poszczególnych Wydziałów, w związku z zasadą, iż badanie jest ważne, 

gdy bierze w nim udział nie mniej niż 30% badanych, a zatem konieczne jest dopracowanie 

kwestii związanych z metodą przeprowadzania badania, a także dotyczących 

reprezentatywności, przydatności oraz wykorzystywania wyników.  

W zakresie monitorowania kadry prowadzącej zajęcia na Wydziale prowadzona jest 

ocena pracowników naukowo-dydaktycznych odbywająca się zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

nr 29 z dn. 26.05.2011 r. oraz zapisami Statutu Uczelni. Oceny dokonuje Wydziałowa Komisja 

ds. oceny nauczycieli akademickich (na kadencję 2012-2016 powołana Uchwałą Rady 

Wydziału z dn. 07.02.2013 r.). Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowi jego 

dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny, przy czym sugeruje się, aby 

zaznaczyć, iż elementem oceny dotyczącej wypełniania przez nauczyciela akademickiego 

obowiązków dydaktycznych jest opinia studentów wyrażona w anonimowych ankietach. 

Wnioskuje się, iż występuje przepływ informacji zwrotnej do osób podlegających ocenie.               

Z otrzymanych informacji wynika, iż nie wszyscy pozostali pracownicy podlegają ocenie, z 

wyjątkiem dziekanatu, który wysoko ocenili absolwenci- sprawozdanie z ankietyzacji 

absolwentów za rok ak.2010/2011 pod kątem wywiązywania się pracowników dziekanatu i 

pozostałej administracji z przydzielonych im obowiązków. Sugeruje się zwrócenie uwagi na 

umożliwienie dokonania powyższej oceny studentom zwłaszcza w trakcie trwania studiów. 

W zakresie dostępności informacji dotyczących kształcenia podstawowym 

wykorzystywanym narzędziem jest strona internetowa Uczelni oraz Wydziału, a także system 

internetowy (SIWE)- program autorski wykorzystywany do obsługi studentów, wspierający 

jakość i organizację kształcenia, w tym umożliwiający bieżące przetwarzanie danych oraz 

monitorowanie procesu dydaktycznego (elektroniczne dokumentowanie przebiegu studiów 

zgodnie z Zrządzeniem Rektora nr 94 z dn. 23.11.2012 r.), który ZO ocenia bardzo wysoko – 

jako wysokiej klasy system informacyjny, do wszechstronnego użytkowania.  

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym rynkiem pracy 

oraz jej wpływem na decyzje w zakresie zapewniania jakości kształcenia oraz konstruowania 

programów kształcenia na Wydziale od 2009 roku funkcjonuje Rada Przemysłowo-

Programowa. Na obecną kadencję 2012-2016 powołana została Zarządzeniem Dziekana nr 16 

z dn. 03.12.2012 r. Obecnie w strukturze Rady zasiada 26 osób, w tym 18 przedstawicieli 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Kompetencje Rady zostały określone w jej Statucie 

zatwierdzonym przez Dziekana w w/w Zarządzeniu. Należą do nich m.in. opiniowanie strategii 

rozwoju Wydziału w zakresie kształcenia oraz planów i programów studiów także z punktu 

widzenia i powiązań z potrzebami gospodarki, współtworzenie nowych kierunków i studiów 

podyplomowych, opiniowanie wniosków o tworzenie lub znoszenie specjalności, współpraca 

techniczna, naukowa i dydaktyczna z przedsiębiorstwami w zakresie doboru tematów prac 

dyplomowych, pomocy w organizacji praktyk zawodowych, staży. Dokumentacja z posiedzeń 

Rady jest prowadzona w sposób bardzo rzetelny, jest kompletna i spójna, sporządzane są także  

sprawozdania z działalności, które zatwierdza Przewodniczący Rady. 
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Wydział Elektryczny opracował strategię rozwoju realizowaną przez jednostkę, którą 

określono do 2020  roku (Uchwała Rady Wydziału nr 31 z dn. 07.02.2013 r.). Z dokumentu 

wynika, iż określone zostały cele strategiczne, założono doskonalenie systemu zarządzania, w 

tym podejmowanie intensywnych działań w zakresie: prowadzonej polityki jakości poprzez 

dysponowanie odpowiednią bazą kadrową, dydaktyczną, dostosowywania programów 

kształcenia, w tym zwiększenia zaangażowania interesariuszy zewnętrznych, rozwoju badań 

naukowych, prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej i finansowej. Deklaruje się 

długofalowy monitoring losu absolwenta, poprawę procesu dyplomowania, wprowadzenie 

nowoczesnego systemu praktyk i staży, wzrost wykorzystania nowoczesnych technik 

kształcenia, a także wzrost umiejętności i kompetencji kadry. 

Z otrzymanych informacji jak również z przeprowadzonej analizy dokumentów można 

stwierdzić, iż zauważalne jest podejmowanie działań służących doskonaleniu narzędzi 

wykorzystywanych w ramach funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia, stąd na podstawie Zarządzenia Rektora nr 4 z dn. 07.01.2013 r. zmodyfikowano 

wzory arkuszy ankiet. Zachęca się także do podejmowania inicjatyw na poziomie Wydziału, w 

celu zidentyfikowania własnych potrzeb i informacji niezbędnych do sprawnego 

funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia.  

 Z dokumentacji Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wynika, iż planuje się  

prowadzić monitorowanie i przegląd stanu bazy dydaktycznej oraz zasobów i środków 

wsparcia dla studentów, pracowników Wydziału wykorzystywanych w procesie 

dydaktycznym, dyskusje poświęcono również charakterowi działań czy miałyby być 

obligatoryjne, czy też opcjonalne.    

 Tematyka zapewniania jakości kształcenia była przedmiotem obrad Rady Wydziału; 

na posiedzeniu w dn. 25.10.2012 r. omówiono wyniki ankietyzacji studentów I roku i 

absolwentów; w dn. 29.11.2012 r. informowano o procedurze ankietyzacji i hospitacjach w 

roku ak. 2012/2013., oraz o powołaniu na kadencję 2012/2016 Rady Przemysłowo-

Programowej wraz z przedstawieniem jej roli oraz zadań. Zwraca się szczególną uwagę na 

fakt, iż z analizy protokołu z posiedzenia, na którym jak stwierdzono dokonano analizy 

wyników ankiet zamieszczono informacje bardzo ogólnikowe, podobnie sformułowano 

wnioski (tylko pozytywne), nie zadeklarowano podjęcia żadnych dalszych działań mających 

na celu wprowadzenie elementów doskonalących. 

 Dokonując podsumowania można stwierdzić, iż wewnętrzne akty prawne 

regulują kwestie zapewniania jakości kształcenia w obszarach działania wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym określają wykorzystywanie 

stosowanych narzędzi do przeprowadzania badań i analiz. Ponadto są spójne i zgodne z 

przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadne jest jednak zwrócenie szczególnej 

uwagi na systematyczność stosowania procedur wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia.  

 

  

8.2. Ocena zakresu, sposobu prowadzenia i kompletności dokumentacji dotyczącej 

dokonywanych analiz i podejmowanych działań odnoszących się do poszczególnych 

czynników mających wpływ na jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, 

studiach doktoranckich i podyplomowych,  oraz  doskonalenia tego systemu. 

 

Dokumentacja dotycząca wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w 

tym dokonywanych analiz i podejmowanych działań odnoszących się do poszczególnych 

czynników mających wpływ na jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów i 

studiach doktoranckich jest prowadzona i udostępniana przez Rektorat, Dziekanat oraz 
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Uczelnianą i Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, jest ona kompletna, spójna i 

zgodna z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zauważalne jest formalizowanie 

tradycji i dobrych praktyk, a także objęcie procedurami systemowymi studiów doktoranckich, 

zwłaszcza w zakresie przeprowadzanych ocen wpływających na jakość kształcenia. 

 Dotychczas nie podejmowano działań mających na celu sprawdzenie efektywności 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Z dokumentacji 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (Protokół z dn. 30.01.2013 r.) wynika, iż 

opracowano elementy i formy sprawozdań z badania efektywności wydziałowych systemów 

zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do obszarów wpływających na jakość 

kształcenia, które powinny być źródłem informacji.  

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego  W PEŁNI 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 

 W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów stwierdza się, Wydział posiada 

wewnętrzne akty prawne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia (uchwały, 

decyzje, zarządzenia), dotyczące dokonywanych analiz i podejmowanych działań 

odnoszących się do poszczególnych czynników mających wpływ na jakość kształcenia, 

należy jednak zwrócić uwagę na sformułowane w powyższej części raportu uwagi i 

zalecenia, które świadczą o tym, iż obecny etap prowadzonych prac odzwierciedla proces  

doskonalenia narzędzi wykorzystywanych w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia. Niemniej konieczne jest podjęcie działań mających na celu 

opracowanie procedur doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości. 

 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

L.p. 
 

Kryterium  
Stopień spełnienia kryterium 

wyróżnia-
jąco 

w 
pełni 

znacząco częścio-
wo 

niedo-
statecznie 

1 
strategia rozwoju X    

 

2 
wewnętrzny system 
zapewnienia jakości 

 
 X   
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3 

cele i efekty kształcenia 
na studiach 

doktoranckich  
oraz system ich 

weryfikacji1 

 X   

 

4 
zasoby kadrowe, 

materialne  
i finansowe 

X    
 

5 prowadzenie badań 
naukowych  X    

6 współpraca krajowa  
i międzynarodowa 

 X   
 

7 
system wsparcia 

studentów  
i doktorantów2 

 X   

 

8 

przepisy wewnętrzne 
normujące proces 

zapewnienia jakości 
kształcenia 

 X   

 

 

 

Odniesienie się do dokonanej przez jednostkę analizy SWOT w kontekście wyników 

przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz 

oceny zasobów kadrowych, materialnych, działalności naukowej i międzynarodowej, 

współpracy  z beneficjentami procesu kształcenia. 

 

        Przeprowadzona wizytacja oraz analiza dokumentów strategicznych pozwala stwierdzić, 

że Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie 

trafnie identyfikuje swoje silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. 

         Strategia Wydziału mając na względzie politykę zapewnienia wysokiej jakości 

kształcenia obejmuje cztery kluczowe obszary funkcjonowania: kształcenie, kadra, 

zarządzanie i infrastrukturę oraz naukę i komercjalizację wyników, w każdym z nich są cele 

związane z zapewnieniem wysokiej, jakości kształcenia. Konsekwentna realizacja założonych 

celów przynosi już konkretne efekty, np. w obszarze rozwoju kadry (uzyskanie stopni  

naukowych w grupie pracowników naukowych samodzielnych), podniesienie jakości 

publikacji naukowych,  zarządzanie informacją,  aktywizacja kadry i in. 

                                                           

1
 Jeżeli w jednostce prowadzone są tylko studia doktoranckie wpisujemy i oceniamy „cele i efekty kształcenia na 

studiach doktoranckich”. Jeśli prowadzone są tylko studia podyplomowe wpisujemy i oceniamy „cele i efekty 

kształcenia na studiach podyplomowych”.  Jeżeli nie są prowadzone żadne z tych studiów w rubryce oceny 

wpisujemy „nie dotyczy”. 
2
 Kryterium 3 i 7 należy skorelować. 
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     Wydział posiada nowoczesną, rozwijającą się infrastrukturę dydaktyczną (dobrze 

wyposażone laboratoria do prowadzenia dydaktyki i badań naukowych, dobrą i remontowaną 

bazę lokalową). Zarządzanie informacją za pomocą oryginalnego wydziałowego  systemu 

informatycznego SIWE  oraz elektronicznego, autorskiego systemu pełnej obsługi toku 

studiów wspomaga wewnętrzny system jakości kształcenia w wielu obszarach. 

 

 Kadra Wydziału jest dynamiczna wspierana  doświadczonymi pracownikami 

dydaktyczno-naukowymi (twórcami szkół naukowych) przejawia aktywność 

międzywydziałową, międzyuczelnianą i międzynarodową. Pracownicy realizują wiele 

projektów badawczych angażując  doktorantów, co ma pozytywny wpływ na jakość i 

osiągane efekty kształcenia. 

 

       System wsparcia studentów w zakresie materialnym i naukowym jest właściwy. 

Współpraca organizacji studentów i doktorantów z władzami Wydziału ma podstawy 

formalne. Przedstawiciele obu samorządów są reprezentowani we wszystkich ciałach 

kolegialnych, powołanych w związku z prowadzonym w Uczelni procesem kształcenia, 

zgodnie z wymogami aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Uczelnia i Wydział 

stwarzają właściwe warunki do funkcjonowania Samorządów Studentów i Doktorantów, 

które mogą aktywnie uczestniczyć  w działalności  Uczelni i ocenianego Wydziału, lecz nie w 

pełni są przez te gremia wykorzystywane. 

         

         Skala i związek współpracy krajowej i międzynarodowej  z ośrodkami akademickimi są 

odpowiednie i pozytywnie wpływają na poziom kształcenia. Wydział odgrywa bardzo 

znaczącą rolę w lokalnym rynku pracy dostarczając wysoko kwalifikowanych absolwentów i 

rozwijając współpracę ze znaczącymi firmami informatycznymi z Pomorza Zachodniego.   

         

        Szeroki program współpracy z Radą Przemysłowo-Programową Wydziału 

Elektrycznego stanowi kontynuację i podstawę efektywnej współpracy z beneficjentami 

procesu kształcenia. 

 

      Natomiast wnioski z analizy wydziałowego WSZJK, budowanego w oparciu o ustalenia 

uczelniane i uzupełnianego o mniej lub bardziej sformalizowane działania Wydziału w 

zakresie doskonalenia procesu kształcenia i jego rzeczywistego  (efektów)  funkcjonowania 

wskazują , że: 

 Wydział posiada wewnętrzne akty prawne normujące proces zapewnienia jakości 

kształcenia (uchwały, decyzje, zarządzenia), dotyczące dokonywanych analiz  

i podejmowanych działań odnoszących się do poszczególnych czynników mających wpływ 

na jakość kształcenia, 

 analiza procedur i obecny stan wdrażania WSZJK wskazuje na niedociągnięcia  

w opracowaniu i funkcjonowaniu niektórych procedur  (patrz cz.2 i 8) a w konsekwencji ich 

słabej  skuteczności. Należy część procedur, związanych w szczególności z badaniem losów 

zawodowych absolwentów, potrzeb rynku pracy oraz okresowej oceny nauczycieli 

akademickich dopracować, w kontekście możliwości realizacji celów tych procedur, a także 

podjąć  prace nad systemem oceny stopnia osiągania zakładanych efektów kształcenia.  

Wydział (i także Uczelnia) powinien kontynuować działania mające na celu poszukiwanie, 

dostosowanie i doskonalenie narzędzi wykorzystywanych w ramach wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia,  aby skuteczność stosowanego wewnętrznego  systemu 

zapewnienia jakości kształcenia  była „W PEŁNI”.   
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Wydział przyznaje w analizie SWOT, że m.in.  „mechanizmy weryfikacji osiąganych efektów 

kształcenia wymagają udoskonalenia”, i np. są „ nietrafne, bez związku z jakością kształcenia, 

kryteria oceny okresowej nauczycieli w zakresie dydaktyki”.  

Wydział zdaje sobie sprawę ze swoich słabych stron, co sprzyja podejmowaniu działań 

naprawczych i doskonaleniu WSZJK, który powinien stymulować stabilny wysoki poziom 

rozwoju Wydziału.  
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