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Informacja o wizytacji i jej przebiegu 
 
Krótka informacja o wizytacji 
Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy dokonywała oceny instytucjonalnej  
w wizytowanej podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni. Wizytacja została 
przeprowadzona z w związku z upłynięciem okresu na jaki została wydana ocena na kierunku 
„elektrotechnika” przy jednoczesnym spełnianiu przez jednostkę warunków wynikających z 
art. 48a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i 
oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232). 
Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Raport Zespołu Oceniającego został opracowany na podstawie przedłożonego przez Uczelnię 
raportu samooceny oraz przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, spotkań i rozmów 
przeprowadzonych z władzami Uczelni oraz Wydziału Elektrycznego (WE), reprezentantami 
interesariuszy zewnętrznych, pracownikami, doktorantami i studentami ocenianego 
kierunku.  
Władze Uczelni i Wydziału stworzyły bardzo dobre warunki do pracy Zespołu Oceniającego 
PKA. 
 

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 

 

       RAPORT Z WIZYTACJI                   

(ocena instytucjonalna) 

 



1) Na podstawie Uchwały Senatu PWr nr 127/7/2012-2016  z dnia 21 marca 2013 roku 
(Zał_I.1 Raportu Samooceny) Rektor PWr wydał Zarządzenie Wewnętrzne Nr 31/2013 w 
sprawie wprowadzenia Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. (Zał_I.2 Raportu 
Samooceny).  
Strategia  Uczelni obejmuje:  

 Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, zawierający m.in. Misję Uczelni jako 
„Współtworzenie Kompetentnej Przyszłości”.  

 Cele Strategiczne wraz z miernikami. 
Podczas  opracowywania strategii zdefiniowano  wartości bazowe i docelowe (2013-2020) 

mierników realizacji poszczególnych celów strategicznych na Wydziałach i ich rejestrację  w 

Systemie Monitoringu Strategii Politechniki Wrocławskiej . Komitet Sterujący ds. Strategii 

Rozwoju Politechniki Wrocławskiej dokonuje m.in.  agregacji  i zatwierdzenia wartości 

bazowych i docelowych mierników celów strategicznych. 

Przyjęto następujące cele  strategiczne Uczelni: 

 Skorelowanie działalności uczelni z potrzebami rynku, 

 Podniesienie poziomu jakości kształcenia poprzez interdyscyplinarność dydaktyczną, 

 Internacjonalizacja studiów, 

 Podniesienie jakości studiowania poprzez stymulowanie przedsiębiorczości wśród 
studentów i doktorantów oraz zwiększenie ich zaangażowania w procesy badawcze, 

 Rozszerzenie oferty studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych reagujących na 
zapotrzebowanie regionu, 

 Wzrost i intensyfikacja badań realizujących priorytety naukowe i służących rozwojowi 
gospodarki (kraju i regionu), 

 "zwiększenie aplikacyjności prac naukowo-badawczych, (grantów, projektów, 
przedsięwzięć, zadań), 

 Zwiększenie poziomu komercjalizacji badań (spółki start up, spin off,), 

 "zwiększenie przychodów z komercjalizacji badań jako źródła finansowania badań 
podstawowych", 

 Rozwój laboratoriów w zakresie kompetencyjnych (priorytetowych) specjalizacji, 
zaawansowanych technologii z rekomendacją  dla ich akredytacji, 

 Zwiększenie liczby przedsięwzięć i projektów o wymiarze krajowym i międzynarodowym 
(globalnym), 

 Koncentracja i intensyfikacja współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi 
regionu, 

 Budowanie zasad współpracy opartej na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu, 

 Budowanie modelu alokacji kompetencji w zakresie działalności akademickiej i 
administracyjnej, 

Przyjęto około 100 "mierników” (KPI) stanowiących miary oceny osiągnięcia celu. Ustalono 
harmonogram realizacji kolejnych zadań i prowadzone są  szkolenia z obsługi aplikacji SMS 
PWr  (System Monitoringu Strategii  PWr). 
Strategia Rozwoju Politechniki Wrocławskiej opracowana przez Dział ds. Strategii Uczelni 
przewiduje jak  należy  realizować  misję  i  cele strategiczne oraz  pokazuje kierunek i zakres 
tych działań. 
Wybierając  Strategię Rozwoju uwzględniono otoczenie, zasoby i cele działania, co prowadzi 
do odpowiedzi  na pytanie jaka jest wizja i misja PWr. Stąd strategia Uczelni została  ustalona 



zgodnie z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030, a także ze Strategią Rozwoju 
Dolnego Śląska 2020, „wpisując podjęte cele w obszary działania szkolnictwa wyższego tj. 
kształcenie, badania naukowe i relacje z otoczeniem, służące realizacji tzw. trójkąta wiedzy 
Badania-Edukacja-Innowacje”.(RS) 
18-stronnicowy Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej zwiera m.in. misję, wizję, filary 
rozwoju, model docelowy PWr i  modele sektorowe. Szczegółowo opracowano i 
przedstawiono podstawowe działania  dotyczące Planu rozwoju Uczelni (uchwała nr 
587/40/2008-2012 Senatu PWr z dnia 17 listopada 2011). 
MISJA Uczelni 
Uczelnia zdefiniowała  misję : „WSPÓŁTWORZYMY KOMPETENTNĄ PRZYSZŁOŚĆ” 
„Uczelnia podtrzymuje i rozwija kompetencje związane z kulturą eksperymentu, tworząc 
współczesną cywilizację i warunkując jej istnienie, poprzez: 
•kreatywność, która zmienia trajektorie przyszłości. 
•profesjonalizm i twarde umiejętności, które warunkują funkcjonowanie technosfery. 
•partnerskie współdziałanie z otoczeniem i partnerami zewnętrznymi, które wzmacnia 
efekty działań i ułatwia ich osiąganie.” 
WIZJA Uczelni 
Domena działalności: kształtowanie kompetencji inżynierskich i rozwijanie technologii. 
Odpowiedzialność wobec studentów, wobec społeczeństwa, wobec nauki. 
Kluczowe kompetencje: wiedza, kreatywność i pragmatyzm zakorzenione w kulturze 
eksperymentu. 
Organizacja: struktura akademicka obudowana strukturami zadaniowymi. 
Od wewnątrz: uczelnia ogniskuje aktywność i kreatywności pracowników i studentów 
umożliwiając im realizację szerokiego spektrum aspiracji życiowych. Jest miejscem, gdzie 
stawia się, dyskutuje i rozwiązuje istotne problemy techniczne, naukowe i cywilizacyjne. 
Politechnika Wrocławska jest strukturą  bazującą na zaufaniu i twardo reagującą na 
przypadki naruszenia zaufania. 
FILARY ROZWOJU 
Kompetencje dydaktyczne, potencjał badawczy, sprawność biznesowa, regionalne 
zakorzenienie. 
MODEL DOCELOWY PWr 
Pełnowymiarowy uniwersytet techniczny, łączący wysokie kompetencje teoretyczne, 
badawcze i eksperckie z dydaktycznymi i wychowawczymi. 
Czołowy ośrodek naukowy i dydaktyczny w Polsce i znaczący ośrodek w UE, zapewniający 
odpowiednie miejsce w międzynarodowych rankingach. 
Architekt i innowator w zakresie nowoczesnych laboratoriów i technik dydaktycznych. 
MODELE SEKTOROWE - OBSZARY DZIAŁAŃ 
Model kształcenia, Model studiowania, Model badań stosowanych, Model badań 
podstawowych, Model wykorzystania zasobów, Model instytucjonalny,   Model społeczny,   
Model sieciowy. 

W skład Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego, wchodzą Plan Rozwoju Wydziału 
Elektrycznego (Uchwała RW nr 10/1/2012 z 16 stycznia 2012 r) i Cele Strategiczne wraz z 
miernikami  ich realizacji. Są one blisko związane z Celami Strategicznymi Uczelni. Pełną 
Strategię  Rozwoju Wydziału Elektrycznego przyjęto uchwałą RW nr 4/6/2013 z dnia 
24.06.2013 r. Jest ona silnie skorelowana ze strategią Rozwoju Uczelni i  składa się  z 17 
celów.  



Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego podobnie jak Strategia Rozwoju Uczelni, 
uwzględnia  Długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030, a także  Strategię Rozwoju 
Dolnego Śląska 2020.  
Misja Wydziału Elektrycznego to m.in.  „kształcenie specjalistów na potrzeby zarówno 
regionu dolnośląskiego, kraju i zagranicy”. Po względem  badań naukowych misja wydziału 
to „rozwijanie tematyki badawczej w zakresie podstawowym i stosowanym zgodnie z 
najnowszymi trendami” (RS). 
Cele strategii WE wpisują się w cele określone w strategii PWr i stanowią ich 
uszczegółowienie, zgodnie z prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów i badań 
naukowych, a także wynikami analizy SWOT dla Wydziału. Wskazano związek  strategii 
Wydziału z misją Uczelni i strategią jej rozwoju. Ważną częścią strategii Wydziału są zadania 
strategiczne do zrealizowania w kolejnych latach - szczegółowo dokumentowane pod 
względem stopnia realizacji. Plan Rozwoju Wydziału Elektrycznego zakłada m.in. ustawiczny 
rozwój pracowników przez ich udział w badaniach naukowych. Tak uzyskana nowoczesna 
wiedza, zarówno praktyczna jak i teoretyczna,  ma zapewnić wysoką jakość kształcenia. 
Wydziale buduje wysoką kulturę jakości kształcenia m.in. w oparciu o: 

 doświadczenia Uczelni i Wydziału, wynikające z blisko 70-letniej działalności,  

 wiedzę wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej nabytą w ramach 
współpracy badawczej z gospodarką i międzynarodowymi firmami;  błyskotliwe 
kariery wielu absolwentów, piastujących najwyższe stanowiska w przemyśle, 
krajowych i zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich i badawczych.  

Podsumowując, Strategia jednostki  jest zbieżna z misją oraz strategią PWr i stanowi ich 

uszczegółowienie. Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego, została przygotowane 

profesjonalnie z uwzględnieniem celów strategicznych  wraz z  tzw. „miernikami”.  Świadczy 

o bardzo nowoczesnym podejściu do problematyki zarządzania Uczelnią i Wydziałem.  

2) Koncepcja kształcenia Wydziału została zawarta w Planie Rozwoju Wydziału 

Elektrycznego, który został przyjęty na Radzie Wydziału Elektrycznego 16 stycznia 2012 r. W 

dokumencie tym w p. 5 zaprezentowana jest szczegółowo koncepcja kształcenia na studiach 

wyższych, doktoranckich i podyplomowych. Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego PWr 

przyjęta uchwałą RW Elektrycznego nr 4/6/2013 z dnia 24 czerwca nawiązuje do planu 

rozwoju i precyzuje cele strategiczne.  

Strategia zawiera 17 celów strategicznych, w których koncepcja kształcenia obejmuje 

wszystkie poziomy i rodzaje studiów. Cele strategiczne są wymienione wraz z miernikami 

stanu realizacji celów i są odniesione do celów PWr. Jako pierwsze wymienione są cele 

strategiczne dotyczące kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich, a mianowicie 

skorelowanie działalności Uczelni z potrzebami rynku, podniesienie poziomu jakości 

kształcenia poprzez interdyscyplinarność dydaktyczną, internacjonalizacja studiów, 

podniesienie jakości studiowania poprzez stymulowanie przedsiębiorczości wśród studentów 

i doktorantów oraz zwiększenie ich zaangażowania w procesy badawcze oraz podniesienie 

atrakcyjności kształcenia poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej i 

naukowo-badawczej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 



Następny cel odnosi się do kształcenia na studiach podyplomowych i został sformułowany, 

jako rozszerzenie oferty studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych reagujących na 

zapotrzebowanie regionu. 

Pozostałe cele odnoszą się do zagadnień związanych z poprawą działalności naukowo-

badawczej. 

Koncepcja kształcenia dotyczy prowadzonych na Wydziale kierunków studiów i jest ściśle 

powiązana z prowadzonymi przez pracowników jednostki pracami naukowo-badawczymi. 

Koncepcja kształcenia zapewnia jednostce w sposób ciągły ocenę realizacji zadań i bieżącą 

kontrolę nad stopniem ich realizacji. 

Podsumowując, koncepcja kształcenia przedstawiana przez wydział elektryczny w Planie 

Rozwoju i Strategii Rozwoju jest koncepcją szczegółową, spójną, obejmującą wszystkie 

poziomy i rodzaje studiów i ponadto bardzo dobrze przemyślaną. Koncepcja kształcenia i 

działalność naukowo-badawcza jednostki są skorelowane i zgodne z przyjętymi do realizacji 

celami strategicznymi. Plan rozwoju jednostki jest zbieżny  z misją uczelni i strategią jej 

rozwoju przyjętą przez Senat PWr. Program studiów jest zgodny z planem rozwoju wydziału 

elektrycznego. 

3) Pozostając w zgodzie z misją Uczelni, wydział elektryczny, dąży do uzyskania renomy  

europejskiej placówki dydaktyczno-badawczej obejmującej dyscyplinę elektrotechnika i takie 

kierunki jak automatyka i robotyka oraz mechatronika.  

Studia I stopnia inżynierskie prowadzone są  na kierunkach: 
o Elektrotechnika  
o Automatyka i Robotyka 
o Mechatronika  

Studia II stopnia magisterskie prowadzone na kierunku Elektrotechnika obejmują 
specjalności: 

o Elektroenergetyka 
o Elektrotechnika Przemysłowa 
o Odnawialne Źródła Energii 

Studia II stopnia magisterskie prowadzone na kierunku Automatyka i Robotyka  obejmują 
specjalności: 

o Automatyka i sterowanie w energetyce 
o Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń 

Na kierunku Elektrotechnika prowadzone są również studia niestacjonarne I stopnia 
inżynierskie oraz studia niestacjonarne II stopnia magisterskie na specjalnościach: 

o Elektroenergetyka  
o Elektrotechnika Przemysłowa 

Zaplanowano uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Mechatronika. 
 Na Wydziale konsekwentnie zwiększana jest oferta studiów w języku angielskim:  
Studia II stopnia magisterskie prowadzone  na kierunku Elektrotechnika na specjalnościach 

o Control in Electrical Power Engineering  
o Renewable Energy Systems 

Jedną z najważniejszych ofert WE są studia III stopnia w obszarze nauk technicznych, w 
dyscyplinie naukowej elektrotechnika. 
Wydział elektryczny prowadzi także studia podyplomowe: 



 Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo 
 Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne. 

Wizytowana jednostka identyfikuje swoją pozycję na rynku edukacyjnym, szczycąc się  
pierwszą w regionie i czołową w Polsce pozycją kształceniu związanym z elektrotechniką 
automatyką i  robotyką oraz mechatroniką. W opracowanej przez Wydział strategii rozwoju 
centralną pozycję zajmuje realizacja wszystkich form kształcenia, uwzględniająca 
konieczność zapewniania wysokiej jakości kształcenia. Zakładane efekty kształcenia są 
zgodne z potrzebami rynku pracy. 
Przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocena parametryczna za 
lata 2009-2012, zakwalifikowała Wydział do kategorii A.  Spośród 44 jednostek z grupy 
wspólnej oceny SI1EA wydział elektryczny PWr uplasował się na 7 pozycji, będąc pierwszym z 
wydziałów elektrycznych ujętych w grupie. Wydział posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki oraz uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego.  
Wydział Elektryczny podejmuje działania skierowane na podniesienie jego pozycji na rynku 
edukacyjnym, udoskonalając ofertę dydaktyczną, uwzględniającą potrzeby rynku pracy. W 
okresie ostatnich pięciu lat nastąpił  wzrost liczby studentów studiów stacjonarnych zarówno 
w Uczelni jak i na Wydziale Elektrycznym. 
Wydział prowadzi  współpracę badawcza w ramach umów z krajowymi firmami takimi jak 
KGHM Polska Miedź SA, PSE - Operator SA, oraz TAURON Dystrybucja SA. 
Między innymi celem utrzymania wysokiej jakości kształcenie prowadzona jest o lat 
współpracy z uniwersytetami w Magdeburgu, Cottbus, Toronto i Irkucku. 
Wydział prowadzi studia II stopnia w języku angielskim (2 specjalności) umożliwiające udział 
w programie podwójnego dyplomowania. 
 
Podsumowując, działania jednostki skierowane na podniesienie jego pozycji na rynku 
edukacyjnym, prowadzą do udoskonalenia oferty dydaktycznej, uwzględniającej potrzeby 
rynku pracy. W okresie ostatnich pięciu lat nastąpił  wzrost liczby studentów studiów 
stacjonarnych zarówno w Uczelni jak i na wydziale elektrycznym. Pozostając w zgodzie z 
misją Uczelni, wydział, dąży do uzyskania renomy  europejskiej placówki dydaktyczno-
badawczej obejmującej dyscyplinę elektrotechnika i takie kierunki jak automatyka i robotyka 
oraz mechatronika. Wizytowana jednostka identyfikuje swoją pozycję na rynku 
edukacyjnym, szczycąc się  pierwszą w regionie i czołową w Polsce pozycją kształceniu 
związanym z elektrotechniką, automatyką i  robotyką oraz mechatroniką. W opracowanej 
przez Wydział strategii rozwoju centralną pozycję zajmuje realizacja wszystkich form 
kształcenia, uwzględniająca konieczność zapewniania wysokiej jakości kształcenia. Zakładane 
efekty kształcenia są zgodne z potrzebami rynku pracy. 
 

4) Jak wynika z przedstawionych dokumentów udział studentów w procesie formułowania 

Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej został zrealizowany 

poprzez ich uczestnictwo w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni oraz powołanej w 

tym celu Komisji. W trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym PKA Wydziałowy Samorząd 

Studentów nie był w stanie dokładnie opisać, w jaki sposób wyglądały prace, ponieważ 

strategia była opracowywana w 2011 roku w trakcie wcześniejszej kadencji Samorządu. 

Należy podkreślić, że studenci wizytowanej jednostki zdecydowanie identyfikują się  
z Strategią Wydziału i jej celami. Ich zdaniem cały dokument jest ogólnym wyznacznikiem 



pewnego kierunku, który przyjęła Uczelnia, aby w odpowiedni sposób prowadzić badania 
naukowe oraz proces dydaktyczny. Studenci w trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym 
PKA stwierdzili, że obecna strategia zobowiązuje Uczelnię do większej współpracy z nimi, 
objawiającej się ich szerszym  uczestnictwem w pracach organów kolegialnych, 
opiniowaniem aktów prawnych, a przede wszystkim aktywnym uczestnictwem w badaniach 
naukowych i większym  poziomem  internacjonalizacji.  
Uczestnictwo doktorantów jako interesariuszy wewnętrznych w procesie określania efektów 
kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji można uznać za w pełni zadowalające.  
Program studiów doktoranckich przygotowała Komisja Uczelniana ds. studiów 
doktoranckich, w pracach której brał udział przedstawiciel doktorantów. Ponadto ostateczny 
dokument zaopiniowany został pozytywnie przez Samorząd Doktorantów. Udział 
uczestników studiów doktoranckich jako interesariuszy wewnętrznych w procesie określania 
efektów kształcenia można ocenić pozytywnie. Doktoranci uczestniczą w pracach komisji 
oraz biorą czynny udział w życiu jednostki. Aktywność Uczelnianego Samorządu 
Doktoranckiego, jak i przedstawicieli doktorantów, w Radzie WE należy ocenić pozytywnie. 
Reprezentanci uczestników studiów III stopnia zaangażowani są w prace uczelnianych i 
wydziałowych komisji, w tym tworzących strategię Uczelni i Wydziału. Przedstawiciele 
samorządu studenckiego i przedstawiciel doktorantów uczestniczyli w tworzeniu w 
tworzeniu koncepcji kształcenia. Ww. jako interesariusze wewnętrzni uczestniczą z prawem 
głosu w posiedzeniach Rady Wydziału i innych organów kolegialnych WE. Dobrą praktykę 
stanowi powoływanie przedstawicieli studentów i doktorantów do wszystkich nowych  
organów kolegialnych Wydziału, dzięki czemu studenci mają wpływ na zmiany w planach i 
programach zajęć. 
Wszyscy studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych mają prawo  
uczestniczenia w ankietyzacji zajęć dydaktycznych, czyli mają możliwość wyrażania swoich 
opinii o procesie kształcenia. Plany i programy studiów zostały zaopiniowane przez 
odpowiedni organ uchwałodawczy samorządu studenckiego. M.in. w celu  dostosowania 
planów i programów studiów do potrzeb gospodarki i zmieniającego się rynku pracy, od 
2012 roku powołano Konwent Wydziału Elektrycznego pod przewodnictwem Dziekana. 
Podstawą prac Konwentu jest Regulamin Konwentu Wydziału Elektrycznego PWr. W skład 
Konwentu wchodzą przedstawiciele Uczelni i firm zagranicznych (Uniwersytet w 
Magdeburgu, Uniwersytet w Goeteborgu, General Electric Kanada, CCSU USA, Bosh Niemcy), 
stowarzyszeń (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) oraz kilkunastu podmiotów 
gospodarczych, ale także przedstawicieli interesariuszy wewnętrznych (studentów i 
pracowników). Jego zadaniem  są  dyskusje  nad nowymi programami kształcenia, 
propagowanie i wdrażanie gospodarki opartej na wiedzy, właściwe ukierunkowanie badań 
naukowych i rozwoju infrastruktury PWr (GEOCENTRUM, BIBLIOTECH,TECHNOPOLIS, Strefa 
Kultury Studenckiej) w tym laboratoriów dydaktyczno-badawczych i akredytowanych 
laboratoriów naukowo-badawczych. W wyniku dyskusji na posiedzeniach Konwentu  
przedstawiane są interesujące z punktu widzenia potrzeb podmiotów gospodarczych, 
propozycje  tematów prac dyplomowych i praktyk. Uruchamianie są kursy dokształcające 
(np. z automatyki zabezpieczeń). Wydział kontynuuje współpracę z Zespołami szkól  nr 4 i 
nr18. 
 Konwent zbiera się średnio 2 razy w roku. Sporządzane są notatki z każdego z posiedzeń.  
Pracownicy jednostki biorą udział w posiedzeniach Rady Wydziału, oraz w zebraniach w 
zakładach i w seminariach instytutów, na których często są analizowane problemy 
kształcenia. Na WE odbywają się spotkania pod Konwentu których celem jest wymiana 



wiedzy, oczekiwań i doświadczeń w zakresie kształcenia pomiędzy studentami, 
pracownikami jednostki oraz pracodawcami. Firmy  mogą prezentować  studentom oferty 
dotyczące staży, praktyk oraz tematów prac dyplomowych. Istotną częścią spotkań są 
dyskusję na temat form i nowych możliwości współpracy  pomiędzy firmami a WE.  
Podsumowując, udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w formułowaniu i 

realizacji strategii jednostki, w tym w budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia można  

uznać za wzorowy. 

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

Forma 
kształcenia 

Liczba studentów 

            Liczba 
uczestników   
studiów 
doktoranckich 

Liczba słuchaczy 
studiów 
podyplomowych 

uczelni jednostki uczelni jednostki uczelni jednostki 

I i II st. 
I. 
st. 

II 
st.  

    

studia 
stacjonarne 

29552 1344 128 1070 26 
782 15 

studia 
niestacjonarne 

4880 275 161 21  

RAZEM: 34432 1619 289 1091 26 782 15 

 
Z danych zawartych w Tabeli 1 wynika, że osoby studiujące w formie stacjonarnej  stanowią 

85,83 % ogółu studentów Uczelni. W wizytowanej jednostce studenci stacjonarni stanowią  

77,15 % ogółu. Studenci WE  stanowią 5,54 % ogółu studiujących w Uczelni. Na WE studenci 

II stopnia studiów stacjonarnych stanowią 8,70% ogółu studiujących w jednostce na studiach 

stacjonarnych. Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale AE stanowią 2,38 % wszystkich 

doktorantów na Uczelni, a więc jest to ponad dwukrotnie niższy procent niż procentowy 

udział studentów I i II stopnia wśród ogółu studiujących w Uczelni. Wydział nie ma problemu 

z naborem kandydatów na studia I, II i studia podyplomowe. Jak podano w RS „Rozkwit 

branży energetycznej powoduje wzrost liczby studentów na wydziale. Wieloletnia obserwacja 

studiów doktoranckich na wydziale elektrycznym wskazuje na ścisłe powiązanie liczby 

kandydatów z rynkiem pracy. Absolwenci prowadzonych na wydziale elektrycznym studiów II 

stopnia nie mają problemów z zatrudnieniem, stąd malejąca liczba kandydatów na studia 

doktoranckie”. 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego………. wyróżniająco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Strategia obejmuje politykę zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale EI. 
Uwzględnia potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy. Na 
Politechnice Wrocławskiej z powodzeniem wdrożono szczegółowo opracowany System 
Strategii Rozwoju. Strategia jednostki  jest zbieżna z misją oraz strategią PWr i stanowi ich 
uszczegółowienie. Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego, została przygotowane 



profesjonalnie z uwzględnieniem celów strategicznych  wraz z miernikami,  co świadczy o 
bardzo nowoczesnym podejściu do problematyki zarządzania Uczelnią i Wydziałem. Na 
podkreślenie zasługuje konsekwencja jednostki w realizacji założonej strategii 
długofalowej, objawiająca się m.in. realizacją  zadań krótkoterminowych, a stanowiących 
fragmenty  strategii wieloletniej.  
2) Koncepcja kształcenia przedstawiana przez wydział elektryczny w Planie Rozwoju i 

Strategii Rozwoju jest koncepcją szczegółową, spójną, obejmującą wszystkie poziomy i 

rodzaje studiów,  ponadto dobrze przemyślaną. Koncepcja kształcenia i działalność 

naukowo-badawcza jednostki są skorelowane i zgodne z przyjętymi do realizacji celami 

strategicznymi. Plan rozwoju jednostki jest zbieżny  z misją uczelni i strategią jej rozwoju 

przyjętą przez Senat PWr. Program studiów jest zgodny z planem rozwoju wydziału 

elektrycznego. 

3) W opracowanej przez jednostkę strategii rozwoju podkreślono dążenie do  realizacji 

wszystkich form kształcenia i konieczność zapewniania wysokiej jakości kształcenia. 

Działania jednostki skierowane na podniesienie jej pozycji na rynku edukacyjnym 

udoskonalają ofertę dydaktyczną z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. W okresie 

ostatnich pięciu lat nastąpił  wzrost liczby studentów studiów stacjonarnych zarówno w 

Uczelni jak i na wydziale elektrycznym. Pozostając w zgodzie z misją Uczelni, wydział dąży 

do uzyskania renomy  europejskiej placówki dydaktyczno-badawczej obejmującej 

dyscyplinę elektrotechnika i takie kierunki jak automatyka i robotyka oraz mechatronika. 

Wizytowana jednostka identyfikuje swoją pozycję na rynku edukacyjnym, szczycąc się  

pierwszą w regionie i czołową w Polsce pozycją w kształceniu związanym z 

elektrotechniką, automatyką i  robotyką oraz mechatroniką.  Kierunek Elektrotechnika  był 

wyróżniany podczas wizytacji programowej PKA w roku 2007. O pozycji Wydziału WE 

świadczą liczne osiągnięcia, np. czołowe miejsca Wydziału w rankingach, dobra opinia 

pracodawców o absolwentach, zróżnicowana oferta dydaktyczna w ramach 3 kierunków 

studiów wyższych prowadzonych również w języku angielskim.  

4) Udział interesariuszy zewnętrznych w procesie kształcenia, w tym  w ustalaniu programu 

studiów i efektów kształcenia realizowany jest w stopniu bardzo dobrym. Potwierdziły to 

spotkania z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które miały miejsce podczas wizytacji. 

Średnio dwukrotnie w roku odbywają się szczegółowo dokumentowane spotkania Konwentu 

Wydziału Elektrycznego. System podejmowania decyzji w sprawach strategicznych dla Wydziału, 

w tym dotyczących jakości kształcenia i oferty edukacyjnej, zapewnia szeroki udział pracowników, 

studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych. Interesariusze wewnętrzni biorą 

udział  m.in. w formułowaniu i realizacji strategii jednostki, w tym w budowaniu wysokiej kultury 

jakości kształcenia. Pewnego dopracowania wymaga obsługa administracyjna studentów studiów 

niestacjonarnych.  

 

2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia 



1) Budowę spójnego Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) 
w Politechnice Wrocławskiej rozpoczęto w roku 2003. Ważne procedury dotyczące 
zapewnienia jakości kształcenia została wprowadzone Uchwałą Senatu nr 81/6/2002/2005 z 
dnia 27 lutego 2003 roku, oraz Zarządzeniem Wewnętrznym Rektora nr 29/2003 z dnia 28 
maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia uczelnianego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. Cele systemu sformułowano ogólnie jako podnoszenie jakości kształcenia i 
podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, oraz informowanie społeczeństwa o jakości 
kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów. W roku 2003 sformułowano także, 
obowiązujące do chwili obecnej: 

 zasady hospitacji zajęć dydaktycznych (Pismo Okólne nr 15/2003);  

 zasady oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii 
absolwentów w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych (Pismo Okólne nr 14/2003); 

Obecna struktura USZJK Politechniki Wrocławskiej powstała w wyniku nowelizacji dokonanej 
Zarządzeniem Wewnętrznym Rektora nr 88/2012 (ZR88) zgodnym z Uchwałą Senatu 
Politechniki Wrocławskiej nr 14/1/2012-2016. Zdefiniowano ogólnie następujące zadania 
USZJK: 

 kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim Uczelni oraz 
budowanie kultury jakości kształcenia; 

 stałe monitorowanie jakości kształcenia w Uczelni; 

 tworzenie procedur okresowego i systematycznego oceniania – w porozumieniu i przy 
udziale przedstawicieli jednostek organizacyjnych – jakości kształcenia w Uczelni; 

 zapewnianie stałego publicznego dostępu do obowiązujących Programów 
kształcenia/Programów nauczania wszystkich poziomów i form studiów prowadzonych w 
Uczelni. 

Senat Uczelni dokonuje analizy i funkcjonowania USZJK za każdy rok akademicki, a nadzór 
nad wdrożeniem i doskonaleniem USZJK sprawuje Rektor. 
Zgodnie z ZR88, dla realizacji postawionych zadań Rektor powołał na okres kadencji władz 
Uczelni 6-osobową Radę ds. Jakości Kształcenia (RJK) (Zarządzenie Wewnętrzne 90/2012) 
którą tworzą Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (KZJK) oraz Komisja ds. Oceny 
Jakości Kształcenia (KOJK). Pracami RJK kieruje, powołany na okres kadencji, Pełnomocnik 
Rektora Uczelni ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, jako jej przewodniczący. 
Przewodniczący inicjuje – w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauczania – działania na rzecz 
doskonalenia USZJK, koordynuje funkcjonowanie Wydziałowych Systemów Zapewniania 
Jakości Kształcenia (WSZJK), gromadzi protokoły z posiedzeń obu podległych mu komisji, 
przygotowuje i przekazuje władzom Uczelni okresowe sprawozdania z działalności RJK.  RJK 
może tworzyć także zespoły robocze, złożone z osób objętych działaniami USZJK, w celu 
wykonania zadań określonych i zleconych przez RJK. 
Do zadań Rady ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności: 

 opracowanie strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni zgodnej z 
Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, 

 określenie procedur w procesie zapewniania jakości kształcenia w Uczelni, 

 inicjowanie i monitorowanie działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia  
w Uczelni, 

 opracowanie wzorów formularzy dokumentujących działalność USZJK w Uczelni. 
Szczegółowy podział zadań pomiędzy KZJK oraz KOJK wymieniono w Raporcie Samooceny 
(RS) (str. 15,16). Łącznie przedstawiono 6 zadań KZJK oraz 7 zadań KOJK.  



Z Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia integralnie związane są 
Wydziałowe Systemy Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), które - w ramach 
przysługującej im autonomii związanej z prowadzeniem kierunków studiów - działają na 
rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale.  
Nadzór nad systemem wydziałowym sprawuje Dziekan, który powołuje na okres kadencji 
władz Uczelni Wydziałową Komisję ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia (WKOZJK). 
W skład WKOZJK wchodzą Prodziekan ds. studiów stacjonarnych (przewodniczący komisji), 
przewodniczący komisji programowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na 
wydziale, Kierownik studiów doktoranckich na wydziale, przedstawiciele studentów i 
doktorantów oraz inne osoby wskazane przez Dziekana. Działania Komisji wspomaga 
Specjalista ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji. 
Zakres zadań WKOZJK, który zdefiniowano szczegółowo w ZR88  jest bardzo szeroki – 
obejmuje w praktyce wszystkie elementy SZJK. Dziekan powołał WKOZJK na obecną kadencję 
na posiedzeniu RW dniu 19.11.2012. 
Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 14.01.2013r., WKOZJK na wniosek RJK, dokonała 
wydzielenia w swojej strukturze odrębnych Wydziałowych Zespołów: ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia i ds. Oceny Jakości Kształcenia. Zakresy działania w/w zespołów 
odpowiadają zadaniom określonym dla Komisji Rady Jakości Kształcenia Uczelni określonym 
w ZR88. 
Strukturę WSZJK uzupełniają Komisje Programowe powołane, w liczbie 10 dla każdego 
kierunku studiów i specjalności (3 dla studiów I stopnia i 7 dla studiów II stopnia) przez RW 
zgodnie z wytycznymi ZR88 w dniu 19.11.2012. Zadaniem komisji programowej jest 
opracowywanie i doskonalenie programów kształcenia/programów nauczania, zgodnie 
z obowiązującymi wymogami oraz we współpracy z WKOZJK. 
W obowiązującą strukturę podejmowania decyzji związanych z jakością kształcenia włączeni 
są studenci WE.  Funkcjonujący system jest w znaczącym stopniu jest dla nich zrozumiały i 
przejrzysty. Samorząd Studentów bierze udział w budowie systemu zapewniania jakości 
kształcenia zarówno na szczeblu Wydziału jak i Uczelni.  
W trakcie spotkania Zespołu oceniającego PKA z Wydziałowym Samorządem Studentów 
studenci podkreślali, że mają możliwość wypowiadania się na temat jakości kształcenia 
zarówno na posiedzeniach zespołów, komisji jak i w trakcie posiedzeń Senatu, oraz Rady 
Wydziału. Z przedstawionych dokumentów wynika natomiast, że studenci rzadko zabierają 
głos podczas dyskusji. Ich zdaniem dużo większy wpływ na sprawy jakości kształcenia mają w 
wyniku spotkań kuluarowych.  
Wpływ interesariuszy zewnętrznych (pracodawców) w podejmowaniu istotnych decyzji 
dotyczących jakości kształcenia obserwowany jest na WE w sposób następujący: 

 w wyniku powołania przez Dziekana Konwentu Wydziału Elektrycznego (o którym także 
mowa w punkcie 1 raportu), którego udział w tworzeniu systemu zarządzania jakością 
kształcenia, polega na: 
- współpracy w zakresie tworzenia i modyfikacji programów kształcenia ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na sylwetkę absolwenta, 
- doradztwie w zakresie poprawy działania  wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia, 
- współpracy w zakresie zapewnienia miejsc praktyk zawodowych dla studentów, 
- współuczestniczeniu w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami. 

 praktyk i staży zawodowych odbywanych na mocy umów podpisanych z pracodawcami; 



 prac dyplomowych realizowanych przez studentów we współpracy z firmami 
zewnętrznymi; 

 certyfikacji kursów dokształcających dokonywanych przez firmy (miedzy innymi Omron 
Electronics ), stowarzyszenia reprezentujące grupy zawodowe (np. Stowarzyszenie  
Elektryków Polskich); 

 udziale Rady Programowej Konsorcjum Smart Power Grids Polska oraz firm 
konsorcjantów w tworzeniu programu, oraz określaniu efektów kształcenia studiów 
podyplomowych; 

 współpracy WE (choć niezbyt intensywnej) z Biurem Karier; 

 współpracy Uczelni i Wydziału z pracodawcami w różnym zakresie, w tym w ramach 
umów gospodarczych, obszarowych i przy realizacji grantów, 

 zatrudniania pracowników WE w firmach zewnętrznych,  

 udziału pracowników w szkoleniach i kontaktów nieformalnych pracowników z 
pracodawcami; 

 zatrudnianiu wykładowców z firm zewnętrznych, 

 organizacji konferencji z udziałem pracodawców i pracowników WE.  
W procedurach udziału pracodawców w procesie kształcenia można wskazać następujące 
usterki: 
W formalnych strukturach decyzyjnych systemu jakości zarówno na poziomie Uczelni jak i w 
Komisjach Wydziałowych nie występują przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych 
(pracodawców). Interesariusze zewnętrzni biorą udział w projektowaniu i weryfikowaniu 
efektów kształcenia oraz opiniowaniu programów studiów, stanowiących istotne elementy 
procesu decyzyjnego systemu jakości kształcenia poprzez wyrażanie swoich opinii w ramach 
pracy Konwentu. Wpływ interesariuszy zewnętrznych na skuteczność stosowanego 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, ma głównie charakter reaktywny. 
Niska frekwencja przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych biorących udział w 
bezpośrednim spotkaniu z zespołem wizytującym (ZW) w stosunku do liczby firm i osób 
współpracujących z Uczelnią, która występowała w formalnej dokumentacji potwierdza brak 
wyraźnej własnej aktywności przedstawicieli pracodawców.    
Obecność przedstawicieli pracodawców w obradach ciał kolegialnych i w podejmowaniu 
decyzji w trakcie obrad dotyczących jakości kształcenia jest słabo udokumentowana (z 
wyjątkiem posiedzeń Konwentu WE). 
 
Konkluzje: 
Przyjęty na Uczelni i na WE model wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia z 
punktu widzenia struktury podejmowania decyzji  jest przejrzysty i daje wystarczające 
możliwości realizacji zadań w zakresie kształtowania wysokiej kultury jakości kształcenia. 
Interesariuszy wewnętrzni są reprezentowani w strukturach systemu  (z uwzględnieniem 
uwag podanych niżej), natomiast w reprezentacji pracodawców występują usterki, które 
przedstawiono powyżej. 
Rada Jakości Kształcenia, która odpowiada za UZSJK w szerokim zakresie wskazanym w ZR88 
jest sześcioosobowa i nie posiada formalnie struktur wspomagających jej prace w zakresie 
prac administracyjnych. Rada ta jest dodatkowo podzielona na dwie trzyosobowe Komisje. 
Biorąc pod uwagę wielkość Uczelni i ogrom obowiązków RJK można postawić pytanie o 
skuteczność jej pracy, oraz celowość podziału małej Rady na Komisje. Ponadto ZW zwraca 
uwagę, że w RJK brakuje formalnie reprezentantów zarówno studentów jak i doktorantów. Z 



kolei w WKOZJK studenci  i doktoranci mają swoją reprezentację, natomiast nie mają 
reprezentacji w jednym z Zespołów WKOZJK. 
Bardzo liczne są Komisje Programowe na WE (na podstawie Uchwały RW powołującej te 
Komisje może ocenić, że liczą kilkadziesiąt osób).  ZW postuluje przeprowadzenie przeglądu 
efektywności prac tak licznych Komisji. 
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności ZO postuluje przeprowadzenie przeglądu USZJK 
oraz WSZJK z punktu widzenia efektywności i skuteczności struktury systemu. Być może w 
dalszych pracach nad systemem jakości warto rozważyć wprowadzenie dedykowanej 
procedury oceny efektywności struktury systemu jako elementu tego systemu.   
 
2) Na Wydziale Elektrycznym opracowano „Księgę procedur” zawierających opis 14 
procedur, które przyjęto Zarządzeniami Dziekana i upubliczniono na stronie internetowej 
Wydziału. Zarządzenia Dziekana datowane są w większości przypadków na grudzień 2013 i 
styczeń 2014 (zatem stosunkowo niedawno). Przedstawiono następujące procedury (dla 
potrzeb raportu wprowadzono własne oznaczenie procedur): 
P1 - Procedura zgłaszania, zatwierdzania i wyboru tematów prac dyplomowych, 
P2 - Procedura przebiegu wydziałowych zapisów na zajęcia dydaktyczne, 
P3 - Procedura modyfikacji istniejących programów kształcenia, 
P4 - Procedura rekrutacji na studia II stopnia na WE, 
P5 - Procedura przebiegu egzaminu dyplomowego, 
P6 - Procedura tworzenia minimum kadrowego dla kierunku kształcenia, 
P7 - Procedura weryfikacji i doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia, 
P8 - Procedura tworzenia programów kształcenia i obsady zajęć dydaktycznych na studiach 
doktoranckich 
P9 - Procedura udziału studentów WE w programie wymiany Erasmus, 
P10 - Procedura rekrutacji na studia doktoranckie, 
P11 - Procedura oceniania doktorantów, 
P12 - Procedura realizacji praktyk zawodowych na WE, 
P13 - Procedura finansowania działalności kół naukowych na WE, 
P14 - Procedura finansowania działalności samorządu studenckiego na WE. 

Przedstawiony opis procedur obowiązujących w procesie kształcenia jest w trakcie 
rozbudowy (część z procedur wprowadzono w ostatnich miesiącach roku 2013, a zatem na 
chwilę przed wizytacją). Przedstawiony dokument może stanowić prototyp księgi jakości 
systemu. Według niektórych z wymienionych procedur funkcjonują elementy WSZJK. 
Ponadto wybrane procedury nieujęte w powyższym spisie dotyczących elementów systemu 
jakości funkcjonują według definicji podanych w Zarządzeniach lub Pismach Okólnych 
Rektora. Wydział i Uczelnia nie udostępniły ZW ani Księgi Jakości systemu ani kompletnego i 
spójnego spisu procedur obowiązujących na Uczelni i na Wydziale. 
 
a) Ocenę procedur obowiązujących na WE w zakresie  stopnia realizacji efektów 
kształcenia można przeprowadzić w kilku obszarach. Niektóre z elementów procesu oceny 
realizacji efektów kształcenia przedstawiono w procedurze P7, ale sposób oceny 
przedstawiony w dokumencie jest określony dość ogólnie. 
Obszar pierwszy zdefiniowany jest przez stosowany w Jednostce system indywidualnej 
oceny studentów i słuchaczy. Zasady oceniania stosowane w WE, zgodne z tradycją 
akademicką, zostały zebrane w Regulaminach Studiów I, II III stopnia i podyplomowych, 
natomiast planowane efekty kształcenia zapisano w sylabusach przedmiotów oraz w kartach 



przedmiotów. System ten wzbogacono o badanie opinii studentów, słuchaczy i doktorantów 
i hospitacje. Uwagi, co do systemu ankietyzacji, sformułowano w punkcie 2.2.f niniejszego 
raportu.  
Obszar drugi wiąże się bezpośrednio z oceną stopnia realizacji przedmiotowych efektów 
kształcenia zdefiniowanych w ramach wprowadzania KRK. Od semestru letniego 2012/2013, 
na WE dokonywana jest weryfikacja stopnia osiągania założonych w kartach przedmiotów 
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez 
studentów I i II stopnia, którzy rozpoczęli studia 1 października 2012 r. i później, na 
wszystkich kierunkach i stopniach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Obligatoryjnej 
ocenie podlegają obecnie wszystkie kursy, które na I i II stopniu studiów kończą się 
egzaminem. Ocena stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia dla kursu 
dokonywana jest przez prowadzącego kurs na formularzu raportu przedmiotowego, który 
przedstawiono w RS. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej wypełnione tabele przekazywane 
są do specjalisty ds. jakości kształcenia i akredytacji, a następnie do Komisji Programowych 
dla poszczególnych kierunków. Wyniki oceny są analizowane i zestawiane w Komisjach 
Programowych, a następnie referowane na posiedzeniu WKOZJK.  W dokumentacji 
przedstawionej w trakcie wizytacji znajdują się sprawozdania z posiedzeń WKOZJK, na 
których analizowano wyniki oceny stopnia osiągnięcia przez studentów założonych efektów 
kształcenia w semestrze letnim 2012/2013, oraz przyczyny osiąganych ocen. Wyniki analiz 
posłużyły do przekazaniu sugestii nauczycielom o konieczności ograniczenia liczby efektów 
przedmiotowych. 
Należy podkreślić, że przedstawiona metoda oceny stopnia realizacji efektów kształcenia jest 
fragmentem procedury przygotowanej przez RJK w porozumieniu z Prorektorem ds. 
Nauczania i Działem Informatyzacji zwanej raportem egzaminu/zaliczenia dotyczącej 
weryfikacji osiągnięcia przez studentów kierunkowych efektów kształcenia. Zespół 
Wizytujący otrzymał projekt tego dokumentu. Wynika z niego,  że  przygotowywane raporty 
przedmiotowe, razem z wynikami ankiet i hospitacji  mają  posłużyć do oceny stopnia 
osiągnięcia założonych kierunkowych efektów kształcenia. Przewidziano, że wyniki ocen 
dokonanych przez Komisje Programowe mają posłużyć do formułowania rekomendacji, co 
do sposobu prowadzenia przedmiotu, syntetycznych i całościowych raportów na temat 
efektów kierunkowych osiąganych przez studentów w trakcie studiów i kończących dany 
kierunek.   
Po wprowadzeniu powyższych rozwiązań, przewiduje się rozszerzenie badań dotyczących 
weryfikacji efektów na wszystkie kursy realizowane na Wydziale. 
Obszar trzeci działań Uczelni w zakresie oceny stopnia realizacji efektów kształcenia wynika z 
bezpośredniej weryfikacji efektów, prowadzonej przez pracodawców w trakcie praktyk 
zawodowych studentów I i II stopnia. Procedurę realizacji praktyk zawodowych 
przedstawiono w dokumencie P11 oraz w Regulaminie Praktyk Zawodowych. Procedury 
monitorowania praktyk omówiono w punkcie 2.2.b niniejszego raportu, wskazując pewne 
usterki i konieczność ich udoskonalenia. 
Czwarty obszar całościowej weryfikacji efektów kształcenia stanowią procedury 
dyplomowania studentów I i II stopnia, funkcjonujące na Wydziale przedstawione w 
dokumentach P1 i P5. Propozycje prac dyplomowych są zatwierdzane przez Dziekana, 
Komisje Programowe i ostatecznie przez RW. Prace dyplomowe podlegają ocenie promotora 
i recenzenta, a egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana. 
Władze Wydziału obserwują wyniki egzaminów dyplomowych i wykorzystują je do 



doskonalenia procesu kształcenia. Procedury dyplomowania nie zawierają obowiązku 
obligatoryjnego stosowania programów antyplagiatowych. 

Piąty obszar oceny stopnia realizacji efektów kształcenia stanowią informacje uzyskiwane w 
drodze wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów, prowadzonej na WE. Wydział 
posiada umowy o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami niemieckimi i kanadyjskimi. 
Prowadzi także anglojęzyczne studia na kierunku Elektrotechnika na II stopniu kształcenia. 
Z rozmów z przedstawicielem WKOZJK wynika, że Wydział utrzymuje kontakty z uczelniami, 
do których studenci wyjeżdżają, i śledzi opinie na temat wiedzy i umiejętności swoich 
studentów. Trzeba jednak podkreślić, że liczba studentów (i pracowników) uczestniczących w 
wymianie jest niewielka i trudno na tej podstawie wyciągać wnioski, co do oceny jakości 
kształcenia. Komentarz co do niewielkiej liczby studentów biorących udział w wymianie 
międzynarodowej sformułował także ZO PKA w ramach akredytacji programowej kierunku 
„automatyka i robotyka” w roku 2013. 

W ostatnim obszarze ocena stopnia realizacji efektów kształcenia ma charakter zewnętrzny.  
Studenci i doktoranci WE uczestniczą w konferencjach naukowych, na których prezentują 
prace zgłaszane następnie do czasopism. Publikacje naukowe z udziałem doktorantów i 
studentów przedstawiono w załączniku do Raportu Samooceny. Liczba publikacji z udziałem 
studentów w latach 2011-2013 wynosi 19 i jest niewielka natomiast aktywność publikacyjna 
doktorantów w wymienionym okresie jest dobra. Efekty kształcenia są weryfikowane także 
w trakcie udziału studentów i doktorantów w projektach badawczych prowadzonych na 
Wydziale, których spis udostępniono w trakcie wizytacji. 

Niektóre z przedstawionych obszarów oceny stopnia osiągania efektów kształcenia należy 
uzupełnić o mechanizmy obowiązujące na studiach doktoranckich i podyplomowych i 
wynikające ze specyfiki tych studiów.  Dla przykładu na studiach podyplomowych ocena ta 
formułowana jest w dużym stopniu na podstawie rozmów ze słuchaczami oraz na podstawie 
kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi. Kontakty takie mają charakter regularnych 
spotkań. 

Konkluzje: 

Niektóre z mechanizmów weryfikacji efektów kształcenia – w szczególności w zakresie 
praktyk zawodowych i współpracy międzynarodowej - wymagają udoskonalenia narzędzi dla 
uzyskiwania „sprzężenia zwrotnego” od studentów i pracodawców (ankietyzacja),  
uczestniczących w praktykach i wymianie międzynarodowej. Wnioski dotyczące weryfikacji 
efektów kształcenia mogą wynikać także z ankietyzacji absolwentów, w tym także z badań 
ankietowych absolwentów po 6 miesiącach od ukończenia studiów.   
Wydział prowadzi działania w zakresie rozbudowy narzędzi oceny stopnia realizacji efektów 
kształcenia oraz ich doskonalenia, ale tylko niektóre z nich mają obecnie formę regularnie 
stosowanych procedur. Jako rozwiązanie autorskie można wskazać wdrażaną procedurę 
weryfikacji efektów kształcenia. Na ocenę skuteczności działania tej procedury jest jeszcze 
zbyt wcześnie.  
 
b)  Podstawową  formą regularnego udziału pracodawców w działaniach projakościowych 
Wydziału i Uczelni jest bezpośrednie zasięganie opinii Konwentu Wydziału Elektrycznego na 
temat programów kształcenia. Wydział Elektryczny ściśle i regularnie współpracuje z gronem 
kluczowych interesariuszy zewnętrznych, którzy są członkami Konwentu. Konwent Wydziału 
Elektrycznego został powołany w styczniu 2012 r. poprzez przekształcenie istniejącej 



dotychczas Rady Programowej. Regulamin prac i skład Konwentu podano w RS. Zgodnie z 
przyjętym regulaminem prac Konwentu ważnymi jego kompetencjami są: opiniowanie 
programów studiów oraz wniosków dotyczących merytorycznego zakresu studiów 
podyplomowych, wyrażanie opinii na temat kierunków studiów i poszczególnych 
specjalności, współpraca podmiotów gospodarczych ze studentami w ramach realizacji 
wspólnych prac dyplomowych, praktyk i staży, udziału studentów w wydarzeniach i 
konferencjach organizowanych przez firmy.  Uchwały Konwentu mają charakter doradczy dla 
Dziekana i Rady Wydziału. Celem działania Konwentu jest wymiana poglądów dotyczących 
przede wszystkim jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym, oraz oceny procesów 
adaptacyjnych absolwentów Wydziału. Informacje o kompetencjach, składzie i regulaminie 
prac Konwentu są umieszczone na stronie internetowej Wydziału. Skład Konwentu powołany 
został Uchwałą Rady Wydziału. Zmiany w regulaminie i składzie Konwentu są również 
wprowadzane Uchwałami Rady Wydziału. 
Przedstawiciele części podmiotów wchodzących w skład Konwentu Wydziału Elektrycznego 
uczestniczyli w bezpośrednim spotkaniu z Zespołem Wizytującym. W wypowiedziach na 
spotkaniu potwierdzili swoje zaangażowanie i wpływ na kształtowanie misji i strategii 
Wydziału, formułowanie oferty dydaktycznej, projektowanie i weryfikowanie efektów 
kształcenia, opiniowanie programów studiów. Udział Konwentu w modyfikacji programów 
kształcenia przewiduje procedura P3. 
Drugą, bezpośrednią formą pozyskiwania informacji na temat osiąganych efektów 
kształcenia od przedstawicieli rynku pracy, są opinie i oceny formułowane przez 
pracodawców, u których odbywają się obowiązkowe praktyki zawodowe na studiach 
inżynierskich. Opis procesu organizacji praktyk zawiera procedura P12 oraz Regulamin 
Organizacji Praktyk. Programy praktyk są przygotowywane w porozumieniu z 
Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, który akceptują miejsce odbywania praktyki. 
Podstawą analizy przebiegu praktyk studenckich są sprawozdania studentów z realizacji 
praktyk, potwierdzone przez podmiot gospodarczy wraz z sugerowaną oceną wystawioną 
przez zakład pracy. Końcową ocenę z odbytych praktyk ustala Pełnomocnik Dziekana ds. 
Praktyk na podstawie przedstawionych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. 
Trzecią formę udziału pracodawców w kształtowaniu efektów kształcenia tworzą pracownicy 
spoza Wydziału, zatrudniani na podstawie umów cywilno-prawnych, wywodzący się ze 
specjalistycznych środowisk rynku pracy, związanych z prowadzonymi w WE  kierunkami 
studiów. Formułowane przez nich efekty przedmiotowe, zwłaszcza na studiach 
podyplomowych często odzwierciedlają potrzeby określonych środowisk zawodowych.   
Następna forma udziału pracodawców w kształtowaniu oferty dydaktycznej WE wynika 
wprost z faktu, że Wydział współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w realizacji wielu 
projektów i kursów, w których udział biorą pracownicy i studenci. Nauczyciele akademiccy 
biorą udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa energetycznego kraju, popularyzacji rozwiązań technicznych i 
regulacyjnych dla procesu integracji źródeł odnawialnych z systemem elektroenergetycznym, 
a także opracowują nowoczesne architektury sieci elektroenergetycznych. Przykłady 
realizowanych projektów podano w części VII RS. 
Wpływ interesariuszy zewnętrznych widoczny jest także szczególnie na studiach 
podyplomowych. Dla przykładu Członkowie Konsorcjum Smart Power Grids Polska 
(obejmującego czołowe firmy w zakresie elektroenergetyki) aktywnie i regularnie 
współpracują także w opracowaniu programów i efektów kształcenia kursów 
dokształcających oraz studiów podyplomowych Smart Power Grids - Inteligentne Sieci 



Elektroenergetyczne (ISE). Na potrzeby i przy współpracy pracodawców z grupy Konsorcjum 
Smart Power Grids Polska opracowano miedzy innymi program kursu dokształcającego z 
zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wpływ interesariuszy 
zewnętrznych na proces kształcenia na studiach podyplomowych omówiono także w dalszej 
części raportu. 
Wpływ pracodawców na proces kształcenia widoczny jest także na szczeblu Uczelni. Biuro 
Karier w swojej bazie posiada obecnie ok 2500 firm, które rekrutują studentów i 
absolwentów Politechniki Wrocławskiej na staże, praktyki i jako pracowników. Dodatkowo 
ok 300 firm aktywnie uczestniczy w życiu akademickim Uczelni poprzez m.in. prowadzenie 
szkoleń dla studentów, sponsorowanie kół i organizacji studenckich, udział w targach pracy, 
przekazywanie informacji o możliwościach pracy.  
Konkluzje 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że Wydział Elektryczny wykorzystuje opinie 
pracodawców w określaniu i ocenie efektów kształcenia. Współpraca z pracodawcami jest 
wkomponowana w proces kształcenia, chociaż w wielu przypadkach nie można ocenić 
charakteru tej współpracy, jako mającej formy regularnych procedur. 
Żadna z komisji wydziałowych nie posiada obecnie w swoim składzie przedstawiciela 
przedsiębiorców. Aktywny wpływ pracodawców na proces kształcenia na studiach I i II 
stopnia obserwowany jest przede wszystkim w wyniku prac Konwentu. ZW postuluje 
zbadanie możliwości włączenia przedstawicieli pracodawców w regularne prace WKOZJK 
i/lub Komisji Programowych. 
Zespół Oceniający postuluje udoskonalenie narzędzia weryfikacji efektów, jakim są praktyki 
zawodowe studentów. Istotnym elementem weryfikacji warunków realizacji praktyk może 
być ankietowanie pracodawców na podstawie której ocenialiby oni osiągnięte przez 
studentów efekty kształcenia oraz programy praktyk.  Można także rozważyć wizyty studyjne 
u pracodawców przyjmujących studentów na praktyki i / lub zatrudniających absolwentów 
Wydziału. Celem tych wizyt jest rozpoznanie, czy u danego pracodawcy możliwe jest 
osiąganie i weryfikacja zakładanych efektów kształcenia. Pośrednim celem osiąganym 
podczas takich wizyt jest ocena przez pracodawcę efektów kształcenia i programów studiów.   
Na spotkaniu ZW ze studentami studenci formułowali także opinie, że WE nie weryfikuje 
dzienników praktyk i nie wykorzystuje ich w doskonaleniu systemu jakości. 
 
c)  Badanie losów zawodowych absolwentów w celu ustalenia zbieżności efektów 
kształcenia z potrzebami rynku pracy należy, zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 8/2011, 
do zadań uczelnianego Biura Karier. Pierwsze, pilotażowe badanie losów absolwentów 
rocznika 2011/2013 zostało przeprowadzone w roku 2012, a raport podsumowujący 
dostępny jest na stronie internetowej Biura Karier. Dla celów badania Uczelnia utworzyła 
bazę danych absolwentów, która jest systematycznie poszerzana o absolwentów kolejnych 
roczników. Obecnie prowadzona jest przez Biuro Karier proces badania opinii absolwentów 
rocznika 2012/2013. Badania karier zawodowych, przeprowadzane w formie anonimowych 
ankiet on-line, dotyczą czasu poszukiwania zatrudnienia, zgodności wykonywanej pracy z 
zawodem, stopnia wykorzystania nabytej wiedzy, zdobytych dodatkowych kwalifikacji 
(praktyki, szkolenia, kursy, studia podyplomowe), stosowanych metod poszukiwania pracy. 
Badanie, skierowane do tej samej grupy absolwentów, powtórzone zostanie po 3 oraz po 5 
latach od ukończenia studiów, tj. w latach 2015 oraz 2017. Ponadto ankiety rozsyłane będą 
także do absolwentów kolejnych lat.  



Analizując wyniki ankiety badania pilotażowego należy zauważyć, że liczba ankiet odesłanych 
wynosiła 644 na ogólną liczbę osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu równą 2177 
(co stanowi około 30 %).  W liczbie osób badanych tylko 1,40% stanowili absolwenci WE. 
Można zatem stwierdzić, że przydatność wyników badania dla oceny kształcenia na WE jest 
bardzo ograniczona, a możliwość formułowania wniosków niewielka. Przygotowany raport z 
badań losów zawodowych absolwentów przekazywany jest w pierwszej kolejności Rektorowi 
oraz Prorektorom, następnie omawiany jest na Kolegiach Rektorsko-Dziekańskich. 
Wprowadzenie ewentualnych zmian w kierunkach kształcenia pozostaje, zgodnie z 
przepisami oraz statutem Uczelni, w gestii Rad Wydziałów.  
Ze względu na to, że pierwsze miarodajne wyniki badań losów przez Biuro Karier  znane będą 
po roku 2014 Wydział Elektryczny opracował własny formularz ankiety dla swoich 
absolwentów i wprowadził takie badania decyzją Kolegium Dziekańskiego z dnia 24 czerwca 
2013 r. Ankietę wypełniają absolwenci po złożeniu egzaminu dyplomowego-  konieczność 
taką sformułowano w procedurze P7.  Ankiety wypełnili już absolwenci, którzy składali 
egzamin dyplomowy w semestrze letnim 2012/2013. Wyniki ankiet zostały opracowane i 
zaprezentowane na posiedzeniu WKOZJK oraz upublicznione na stronie internetowej 
Wydziału.  Z analizy wyników tego badania wynika, że absolwenci pozytywnie ocenili studia 
na wszystkich kierunkach na WE. Warto zauważyć, że ankietowani szczególnie wysoko ocenili 
poziom wiedzy nauczycieli akademickich oraz wysoką wartość merytoryczną odbytych zajęć. 
Wyrażone w ankiecie opinie absolwentów, dotyczące powtórzeń treści programowych w 
niektórych kursach, były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu WKOZJK i przyczyniły się do 
podjęcia prac nad kolejną weryfikacją programów studiów. Z porównania ankiety 
opracowanej na WE, oraz ankiety badania losów absolwentów wynika, że to pierwsze 
badanie ma znacznie bardziej ograniczony i sprecyzowany zakres i nie może być traktowane 
jako pełnowartościowe badanie losów absolwentów. 
Proces przekazywania informacji zwrotnych od pracodawców zatrudniających absolwentów 
nie jest ujęty w schemat proceduralny. Podejmowane były próby zachęcenia pracodawców 
do przekazywania informacji o liczbie zatrudnianych absolwentów oraz ich ocenie, ale nie 
przyniosły one oczekiwanych rezultatów.  
W II połowie 2014 r. planowane jest przeprowadzenie badania preferencji pracodawców w 
zakresie kompetencji absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Ma ono na celu 
zweryfikowanie, jakie kompetencje kandydatów do pracy, w szczególności będących 
absolwentami uczelni technicznych są dla pracodawców najważniejsze. Badanie skierowane 
będzie do średnich i dużych przedsiębiorstw, przeprowadzone zostanie w formie ankiety on-
line. Szczegóły planowanego badania zostały udostępnione ZW w trakcie spotkania z 
przedstawicielem Biura Karier. Trzeba podkreślić, że badanie preferencji pracodawców 
będzie także bardzo przydatnym narzędziem w powiększeniu ich wpływu na proces 
kształcenia na WE i na Uczelni (punkt b raportu). 

Konkluzje 

Politechnika Wrocławska rozpoczęła proces badania losów absolwentów. Badania ankietowe 
stanowią ważne źródło wiedzy na temat jakości kształcenia, stąd narzędzia tej grupy mają 
duże znaczenie także w kształtowaniu profilu kształcenia.  Zespół Wizytujący proponuje 
udoskonalenie narzędzia badania losów absolwentów (widoczna mała reprezentatywność, 
brak oceny efektywności narzędzia). 
Cennym narzędziem może być opracowane badanie preferencji pracodawców zwłaszcza w 
świetle sygnalizowanej przez Biuro Karier pasywności pracodawców w przekazywaniu opinii 



na temat absolwentów. Bardzo pomocne przy opracowaniu badań ankietowych mogą tu 
okazać się komentarze i opinie członków Konwentu WE oraz pracodawców z którymi 
współpracuje Uczelnia. 
 
d) Na Wydziale Elektrycznym prowadzone są bieżące przeglądy opracowanych 
programów i planów studiów na poszczególnych kierunkach kształcenia. Na podstawie 
rozmów z przedstawicielami komisji Programowych i WKOZJK oraz przeglądu programów 
kształcenia na studiach I, II stopnia ZW stwierdził, że programy studiów są zgodne  zarówno z 
profilem absolwenta, jak i z wymaganiami KRK. Efekty kształcenia sformułowano na studiach 
III stopnia i podyplomowych jednak z usterkami, które przedstawiono w następnym punkcie 
Raportu. 
W procedurach systemu jakości, o których mowa na początku rozdziału 2, przewidziano trzy 
procedury, bezpośrednio dotyczące zasad monitorowania – wprowadzania zmian w 
programach studiów (ogólna procedura P7, procedura P3 oraz procedura P8). Zgodnie z 
procedurą P3 prawo składania propozycji modyfikacji programów kształcenia nie 
wymagających uchwały Senatu Uczelni w zakresie wprowadzania nowych przedmiotów, 
zmiany treści programowych, formy zajęć, liczby godzin etc.  oraz likwidacji przedmiotu 
przysługuje interesariuszom wewnętrznym - Dziekanowi, Dyrektorom Instytutów, 
nauczycielom akademickim, Komisjom Programowym Wydziału oraz Samorządowi 
Studenckiemu. Reprezentantem interesariuszy zewnętrznym przy zgłaszaniu propozycji 
modyfikacji programów kształcenia jest zgodnie z P3 Konwent WE. Propozycje te są 
opiniowane przez Komisje Programowe i następnie przedkładane RW.  Procedura określa 
wzór formularza, na którym składane są propozycje modyfikacji. W przypadku studiów 
doktoranckich odbywają się one zgodnie z ramowym programem studiów jednolitym dla 
wszystkich studiów doktoranckich prowadzonych w dyscyplinach naukowych i 
interdyscyplinarnych. Ramowy program studiów jest podstawą do tworzenia indywidualnych 
programów ustalanych z promotorem i zatwierdzanych przez Kierownika Studiów 
Doktoranckich. 
Procedura P3 nie wymienia WKOZJK jako bezpośrednio zaangażowanej w monitorowanie i 
przegląd programów kształcenia. Jednak z analizy protokołów z zebrań WKOZJK wynika, że 
wyniki przeglądów i sprawy związane z programami kształcenia omawiane są na zebraniach 
tej komisji. 
Z informacji zamieszczonych w RS, potwierdzonych w trakcie wizytacji wynika, że pod koniec 
pierwszego rocznego cyklu kształcenia, zgodnie z wymaganiami KRK, Komisje Programowe 
podjęły się weryfikacji zgodności wymagań wstępnych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 
innych kompetencji pozwalających na studiowanie kursu w danym semestrze, z treściami 
przedmiotów zrealizowanych we wcześniejszych semestrach. Jednocześnie sprawdziły, czy 
nie występują powtórzenia treści zamieszczonych w kartach różnych przedmiotów w ramach 
danego stopnia studiów oraz w ramach I i II stopnia studiów. Zadania te zostały wykonane 
przez Komisje Programowe dla poszczególnych kierunków studiów w czerwcu 2013 r. 
Dodatkowym źródłem informacji dla Władz Wydziału na temat programów kształcenia są 
spotkania Samorządu z Władzami Wydziału organizowane przynajmniej raz w roku. 
Obowiązek organizowania takich spotkań narzuca także procedura P7. Zazwyczaj w marcu 
lub kwietniu każdego roku akademickiego odbywa się otwarte dla wszystkich nauczycieli 
akademickich posiedzenie Rady Wydziału Elektrycznego poświęcone wyłącznie problematyce 
jakości kształcenia. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego referują na tym posiedzeniu 
sprawy związane z dydaktyką widziane z ich perspektywy. W dyskusji bierze udział wielu 



pracowników. Protokoły z otwartych posiedzeń Rady Wydziału Elektrycznego, kolejno w 
latach 2011, 2012 i 2013 zamieszczono w załącznikach do RS. Przedstawiane przez 
studentów postulaty są w dużej mierze uwzględniane w organizacji procesu dydaktycznego i 
kształtowaniu programów studiów.  
 
W konkluzji należy stwierdzić, że Wydział dokonuje przeglądów oraz monitoruje programy 
kształcenia. ZW postuluje udostępnianie sprawozdań z takich przeglądów w systemie 
informacyjnym WSZJK. Przeglądy powinny dotyczyć także organizacji procesu kształcenia 
studentów niestacjonarnych. Na spotkaniu z ZW formułowali oni zastrzeżenia, co do 
organizacji tego procesu (zła częstotliwość zjazdów). Niektóre z procedur dotyczących 
przeglądów i modyfikacji programów kształcenia nie uwzględniają studiów doktoranckich 
(np. procedura P3). 
 
e) Ocenianie studentów studiów I i II stopnia, doktorantów i słuchaczy odbywa się w 
oparciu o następujące regulaminy studiów i powiązane z nimi procedury:  

 ocenianie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się w oparciu 
o Regulamin studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej, 

 ocenianie doktorantów przebiega w oparciu o Regulamin studiów doktoranckich w 
Uczelni,  

 ocenianie słuchaczy studiów podyplomowych jest dokonywane w oparciu o 
Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 

System oceny studentów polega na planowym uzyskiwaniu zaliczeń z przedmiotów 
obowiązkowych oraz przedmiotów do wyboru dla właściwego semestru studiów. 
Szczegółowe zasady zaliczenia kursów określone są przez opiekuna przedmiotu w Kartach 
Przedmiotu i opublikowane na stronie internetowej Wydziału. Prowadzący kurs nie kończący 
się egzaminem ma obowiązek, na pierwszych zajęciach podać i wyjaśnić zasady zaliczenia 
tego kursu. Prowadzący, którego przedmiot kończy się egzaminem, do końca 4 tygodnia 
zajęć danego semestru ustala formę i tryb egzaminu  oraz warunki jego składania i proponuje 
terminy egzaminów. Na Uczelni wdrożono indeks elektroniczny na studiach I i II stopnia. 
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych zostały zapisane w procedurach P5 oraz 
P1. Za ocenę zgodności tematyki prac dyplomowych z kierunkiem studiów odpowiedzialny 
jest WKOZJK.  
Procedura weryfikacji efektów kształcenia została przedstawiona w punkcie a) raportu 
(obszar drugi). Jak podkreślono Komisje Programowe wykorzystując wprowadzone na 
Wydziale Elektrycznym formularze Oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia 
przez studentów dokonują analizy stopnia osiągania efektów kształcenia dla kursów 
kończących się egzaminem.  W przygotowaniu jest dokument zwany raportem 
egzaminu/zaliczenia wraz z jednolitym systemem informatycznym obsługujący weryfikację 
osiągania przez studentów kierunkowych efektów kształcenia.  
Poprawność zasad oceniania jest też weryfikowana w drodze kontaktów nieformalnych, czyli 
rozmów prodziekanów ze studentami oraz w trakcie hospitacji, które przedstawiono poniżej. 
Zdaniem uczestników studiów III stopnia zasady oceniania określone przez opiekuna 
przedmiotu w kartach przedmiotu są dostosowane do prowadzanej formy zajęć i przewidują 
takie sposoby oceny jak m.in. egzaminy, kolokwia, prace projektowe, sprawozdania, 
prezentacje, aktywność na zajęciach i inne. Doktoranci pozytywnie oceniają również 
możliwość prezentacji swoich wyników podczas seminariach sprawozdawczych, co traktowe 
jest jako weryfikacja nabywanych przez nich efektów kształcenia. 



 
Konkluzje 
Władze Wydziału starają się weryfikować poprawność zasad oceniania studentów. 
Wartościowym elementem systemu weryfikacji efektów jest zaawansowana procedura 
weryfikacji efektów kształcenia, która jest w trakcie wdrażania. 
W ankietowych  badaniach opinii studentów prowadzonych w trakcie studiów brakuje pytań 
dotyczących prawidłowości zasad oceniania. Dotyczy to zarówno ankiet oceny kursu jak też 
ankiet na studiach podyplomowych jak i doktoranckich. Nowe formularze ankiet 
elektronicznych zawierają już takie pytanie. ZW postuluje zwrócenie uwagi na ten element 
oceny w trakcie analizy ankiet i w trakcie procesu wdrażania. 
ZW nie odnalazł dedykowanej procedury przeglądów zasad oceniania. Pośrednio elementy 
takie zawiera wzmiankowana, wdrażana procedura weryfikacji efektów kształcenia. ZW 
postuluje wprowadzenie niezależnych systematycznych przeglądów zasad i bezstronności 
oceniania. Przeglądy te powinny być uzupełnione o odpowiednią politykę informacyjną. 
Na spotkaniu ZW ze studentami studenci formułowali opinie, że nie znają wyników badań 
ankietowych oraz nie znają wyników zbiorczych i wynikających  stad wniosków. Zdaniem ZW 
sprawa ta wymaga weryfikacji przez WKOZJK i być może wymaga ewentualnego 
udoskonalenia polityki informacyjnej elementów systemu w ogólności. 
 
f) Procedura oceny kadry prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawowymi. Jej ocena 
obejmuje także, choć w różnym stopniu, wykorzystanie narzędzia hospitacji zajęć oraz 
wyników ankiet zajęć dydaktycznych i częściowo ocenę pracy dziekanatu.  Zasady oceny 
nauczycieli akademickich na Uczelni reguluje Zarządzenie Wewnętrzne 59/2012 z 
późniejszymi zmianami a zasady oceny pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi Zarządzenie 93/2013. Szczegółowe informacje o zmianach podano w RS. 
Zasady i wytyczne oceny nauczycieli akademickich WE sformułowano w Uchwale RW z dnia 
19.11.12. 
Procedura oceny nauczycieli akademickich przewiduje przeprowadzanie ocen co najmniej raz 
na dwa lata, a osób z tytułem profesora raz na 4 lata. Ocena może być także dokonana 
incydentalnie. Ocena przeprowadzana jest w oparciu o przygotowywany corocznie 
autoreferat nauczyciela akademickiego, który powinien zawierać informację o wszystkich 
zakresach aktywności - naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej uzupełnioną wydrukiem 
wykazu publikacji pracownika z bazy danych Biblioteki Uczelni. Pracownik oceniany jest przez 
bezpośredniego przełożonego natomiast za szczegółowe wytyczne oceniania, rozpatrywanie 
zastrzeżeń odpowiedzialna jest wydziałowa komisja oceniająca powoływana przez RW. 
Stosuje się czterostopniową skalę ocen. W przypadku uzyskania przez pracownika dwóch 
kolejnych ocen negatywnych Rektor rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem akademickim 
za wypowiedzeniem. 
Władze WE prowadzą politykę motywowania pracowników poprzez nagradzanie 
najaktywniejszych oraz wykorzystywanie dostępnych instrumentów finansowych, w tym 
podwyżek wynagrodzeń dla najlepiej ocenianych pracowników. 
Jak podkreślono integralnym składnikiem procedury oceny pracowników naukowo-
dydaktycznych w procesie kształcenia są wyniki ankietyzacji i wyniki hospitacji zajęć 
dydaktycznych. Badanie opinii studentów przeprowadzane jest w formie ankiet oceny 
kursów oraz zbiorczo w formie wydziałowych ankiet badań absolwentów, które 
przedstawiono w punkcie c raportu. Autoreferat nauczyciela zawiera informację o rezultacie  
hospitacji i ankietyzacji studentów  i rezultat ten jest punktowany. Obowiązek ankietyzacji 



kursów, oraz wzory formularzy ankiet zostały określone w Piśmie Okólnym nr 14/2003. 
Procedurę ankietyzacji studentów opisano szczegółowo w RS (str.26). Anonimowe badanie 
opinii studentów na temat kursów prowadzone jest w formie ankiet papierowych i 
opracowywane zbiorczo na szczeblu ogólnouczelnianym przez Dział Nauczania Uczelni. 
Wynik ankiet omawiane są przez Prodziekana ds. studiów z prowadzącym kurs.  
Z analizy dokumentów wynika, że wyniki ankiet są analizowane syntetycznie przez WKOZJK. 
Na stronie internetowej Wydziału znajduje się także syntetyczna informacja o wynikach 
ankiet „oceny realizacji kursów” przeprowadzonych w roku 2012/2013. Z analizy pytań 
ankiety wynika, że 13 pytań dotyczy bezpośrednio oceny nauczyciela akademickiego 
prowadzącego zajęcia, natomiast brakuje oceny studentów na temat efektów kształcenia. Z 
analizy sprawozdań WKOZJK wynika natomiast, że są one oszczędne i zawierają jedynie 
rozkład procentowy uzyskiwanych ocen. Brakuje wniosków, co do jakości kadry oraz oceny 
jakości kształcenia z punktu widzenia studentów. Podobnie skromny charakter mają dane z 
przeprowadzonych hospitacji zawarte we wspomnianym dokumencie, które ograniczają się 
do podania liczby hospitacji.  Z analizy danych szczegółowych dotyczących ankietyzacji 
kursów w roku 2012/2013 udostępnionych w trakcie wizytacji wynika natomiast, że liczba 
ankiet zwróconych na niektórych przedmiotach (jest ich niewiele)  wynosiła pomiędzy 20-30 
% liczby osób zapisanych na przedmioty. Z analizy dokumentów trudno odczytać czy i w jaki 
sposób interpretowane są wyniki tej grupy.  
Procedurą ankietyzacji objęto także słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich. 
Słuchacze studiów podyplomowych wypełniają ankiety (inne niż na studiach stacjonarnych) 
dotyczące kursów i prowadzących, oceniając rozwiązania programowe i jakość 
prowadzonych zajęć. Z analizy ankiet wynika, że 5 z 10 pytań dotyczy oceny prowadzącego 
(pozostałe pytania dotyczą treści przedmiotu).  Również po zakończeniu każdej edycji 
Kierownik Studiów Podyplomowych przeprowadza rozmowę, już z absolwentami, w celu 
uzyskania ich opinii o tym, w jakim stopniu zrealizowali swoje oczekiwania. Osobny wzór 
ankiety obowiązuje na studiach doktoranckich, gdzie tylko jedno z pytań dotyczy 
prowadzącego. 
Pozytywnie także można ocenić fakt, że uczestnicy studiów III stopnia mają możliwość 
wyrażenia anonimowej opinii wobec zajęć, w których uczestniczą w ramach programu 
studiów, jak również z racji niewielkiej liczby uczestników doktorantów, na bieżąco mogą 
zgłaszania swych uwag poprzez indywidualne rozmowy z prowadzącymi, czy Kierownikiem 
Studiów Doktoranckich.  
Elementem ewaluacji, uwzględnianym także punktowo w procesie oceny pracowników są 
hospitacje zajęć prowadzone zgodnie z procedurą zapisaną w Piśmie Okólnym 15/2003. 
Hospitacje prowadzone są przez komisje powoływane przez RW dla kierunków studiów I i II 
stopnia oraz studiów doktoranckich. Komisje te hospitują wytypowane zajęcia dydaktyczne, 
zgodnie z planem hospitacji zatwierdzonym przez Dziekana i przekazanym Prorektorowi ds. 
Nauczania. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół, który Przewodniczący 
komisji omawia z hospitowanym. Wyniki hospitacji omawiane są na posiedzeniach WKOZJK 
oraz w formie syntetycznej dostępne m.in. dla studentów na stronie internetowej WE (na 
stronie zamieszczono wyniki hospitacji 30 z 87 zatrudnionych pracowników, oraz 11 z 28 
doktorantów; nie było zastrzeżeń co do hospitowanych pracowników). Na studiach 
podyplomowych planuje się wprowadzenie procedury hospitacji. 
Należy zauważyć, że do chwili obecnej na WE nie prowadzono badań ankietowych w zakresie 
oceny pracowników wspierających proces kształcenia. Pytania na temat pracy Dziekanatu 
zawiera jedynie wewnętrzna ankieta badań absolwentów Wydziału.  Władze uczelni wydały 



w grudniu 2013 roku Zarządzenie Wewnętrzne 93/2013 wprowadzające Regulamin oceny 
okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i jego wdrażanie dopiero 
się rozpoczyna. Należy podkreślić, że studenci studiów niestacjonarnych formułowali 
krytyczne uwagi co  do godzin i efektywności pracy dziekanatu, oraz ograniczonego pożytku 
wynikającego ze stosowania systemu obsługi studentów. 
W doborze kadry odpowiedzialnej za proces kształcenia uwzględniane są kwalifikacje 
pracowników, mające swoje odzwierciedlenie w posiadanych stopniach i tytułach 
naukowych oraz w dorobku naukowym i dydaktycznym. Przy zatrudnianiu nowych 
pracowników obowiązuje procedura konkursowa. Na Wydziale dba się o odmładzanie kadry 
naukowej. Wraz z odchodzeniem na emeryturę nauczycieli akademickich przyjmowani są 
asystenci naukowo-dydaktyczni, średnio 3-6 osób rocznie, w większości będący 
absolwentami studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale. 
Niezależnie Władze Wydziału kontrolują w formie proceduralnej minima kadrowe dla 
poszczególnych kierunków. Sposób nadzoru, w którym aktywnie uczestniczą Komisje 
Programowe określa procedura P6. 
 
Konkluzje 
Na Wydziale Elektrycznym funkcjonuje procedura oceny i doboru kadry w procesie 
kształcenia. Działania są dokumentowane. Bardzo wcześnie sformułowano w zarządzeniach 
wewnętrznych zasady prowadzenia ankietyzacji oraz hospitacji. Sformułowania są precyzyjne 
i dokładnie określają działania.  
Na WE nie prowadzono dotąd oceny jakości kadry wspierającej proces kształcenia. Na 
spotkaniu ZW ze studentami studiów niestacjonarnych studenci licznie formułowali 
zastrzeżenia wobec pracy dziekanatu. ZW postuluje przyspieszenie działań w zakresie 
wdrożenia procedur określonych w ww zarządzeniu. 
Na spotkaniu z ZW studenci wypowiadali się bardzo pozytywnie na temat kompetencji i 
jakości kadry dydaktycznej WE. Na spotkaniu tym studenci stwierdzili także, że bardzo rzadko 
spotykają się z hospitacjami zajęć. Nie mają także dostępu do wyników tych hospitacji. 
Prawdopodobnie jest to usterka w prowadzonej przez WE polityce informacyjnej, która 
wymaga weryfikacji i ewentualnej reakcji. 
Doktoranci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA stwierdzili, iż indywidualnie mają 
dostęp do wyników ankiet studenckich i celem weryfikacji oceny uczestniczą w spotkaniach z 
opiekunem naukowym lub kierownikiem katedry 
W trakcie wizytacji ZW otrzymał informację o wprowadzaniu procesu ankietyzacji 
elektronicznej (projekt zarządzenia) i zapoznał się ze propozycją wzoru nowej ankiety 
elektronicznej. ZW postuluje rozważenie propozycji wprowadzenia do ankiety pytań 
dotyczących samooceny uczestników kursu i w tym oceny osiąganych efektów kształcenia.  
Pytania formułowane w ankietach zostały opracowane na szczeblu Uczelni, nie uwzględniają 
zatem specyfiki Wydziału. Zdaniem ZW, przy modyfikacji ankiet elektronicznych Władze 
Wydziału powinny rozważyć możliwość wprowadzenia pytań uwzględniających specyfikę 
niektórych przedmiotów i Wydziału.  
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uzyskanych w trakcie wizytacji, ZW postuluje 
zaplanowanie działań upowszechniających badanie opinii metodą ankiet elektronicznych, 
ponieważ z obserwacji wynika, że wielu uczelniach wprowadzenie ankiet tego typu wiąże się 
ze znacznym spadkiem reprezentatywności. 
 



g) Zagadnienie prowadzenia badań naukowych w obszarze kształcenia oraz oceny 
poziomu naukowego jednostki obszernie omówiono w RS.  Badania naukowe, realizowane 
na Wydziale, są kluczowym elementem strategii WE i są spójne z systemem kształcenia. 
Obejmują one kluczowe obszary dla współczesnej elektrotechniki, automatyki i robotyki i 
mechatroniki. Poziom badań naukowych prowadzonych przez jednostkę jest bardzo dobry. 
W ostatniej kompleksowej ocenie jednostek naukowych (parametryzacji) Wydziałowi 
przyznano kategorię A. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
technicznych w zakresie elektrotechniki, oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego. Także obszerne dane szczegółowe zamieszczone w RS i załącznikach, 
dotyczące współpracy międzynarodowej, liczby publikowanych prac w czasopismach, 
monografiach i materiałach konferencyjnych, uczestnictwa w projektach naukowo-
badawczych, krajowych i międzynarodowych  wreszcie relacji z otoczeniem dowodzą, że 
wydział posiada dobrą kadrę naukową i znaczny potencjał badawczy.  
Wydział Elektryczny prowadzi działania w zakresie weryfikacji poziomu naukowego zarówno 
poszczególnych jednostek, jak i pracowników. Dokonywana jest weryfikacja postępów 
naukowych każdego pracownika na podstawie autoreferatów pracowników.  
Na Wydziale Elektrycznym stosuje się procedurę odbioru prac na utrzymanie potencjału 
badawczego podczas posiedzeń Rad Instytutów. Zatwierdzone przez Rady Instytutów 
projekty są niezależnie opiniowane przez Zespoły Ekspertów, tj. samodzielnych pracowników 
nauki powołanych przez Prorektora ds. Badań i Współpracy z Gospodarką. W przypadku 
badań dotacji celowej służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich, na Wydziale Elektrycznym ogłaszane są co roku zasady dotyczące konkursu o 
przyznanie dotacji na rozwój młodych naukowców  regulujące tryb ubiegania się o podział 
tych środków. Odbiór zleceń realizowanych przez młodych naukowców odbywa się podczas 
posiedzeń Rad Instytutów. Następnie wszystkie projekty opiniowane są przez Komisję Rady 
Wydziału Elektrycznego ds. Badań Finansowanych z Funduszu na Rozwój Młodej Kadry oraz 
Badań Statutowych. Ostateczny odbiór tych prac dokonywany jest przez członków Rady 
Wydziału. 
 
Konkluzja 
Biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowe pracowników WE, ich zgodność z prowadzonym 
kształceniem, obowiązujące procedury i zwyczaje, Zespół Oceniający uważa, że czynniki 
weryfikujące poziom naukowy jednostki działają dobrze. 
 
h) Infrastruktura dydaktyczna oraz naukowa Wydziału Elektrycznego jest dobra. Wydział 
posiada nowoczesne sale wykładowe i ćwiczeniowe, dobrze wyposażone laboratoria, co – w 
opinii członków ZW - odpowiada potrzebom dydaktycznym w kształceniu na wszystkich 
poziomach kształcenia. Informację na temat stanu bazy dydaktycznej zawarto w załącznikach 
do RS. Uczelnia w chwili obecnej oddaje do użytku supernowoczesną środowiskową 
bibliotekę Nauk Ścisłych i Technicznych BIBLIOTECH, która będzie jednocześnie Dolnośląskim 
Centrum Informacji Naukowo-Technicznej. 
Regularne działania wspierające proces kształcenia prowadzone są na WE z różną 
intensywnością w  kilku obszarach.  
Obszar pierwszy dotyczy regularnego monitorowania i przeglądu stanu bazy dydaktycznej i 
naukowej. W Piśmie Okólnym 6/2004 Rektor określił szczegółowe warunki, którym muszą 
odpowiadać laboratoria i pracownie specjalistyczne dopuszczone do w nich zajęć 
dydaktycznych. Zgodnie z nim, corocznie w terminie do 30 września, Instytuty powołują 



Komisje, które dokonują przeglądu laboratoriów dydaktycznych w celu dopuszczenia ich do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w kolejnym roku akademickim. Nad prawidłowym 
doborem sal dydaktycznych kontrolę sprawują wyznaczeni pracownicy dziekanatu. Ocenę 
infrastruktury dydaktycznej Wydział uzyskuje także  z analiz wewnętrznych badań 
ankietowych absolwentów. Wzór ankiety zawiera dwa pytania o stan infrastruktury (w tym 
jedno dotyczy zaplecza bibliotecznego). Z analiz wyników badań w ramach tej ankiety 
dokonanych przez WKOZJK na początku roku 2014 wynika, że wyposażenie laboratoriów i sal 
dydaktycznych było odpowiednie.   Natomiast w prowadzonych dotąd badaniach 
ankietowych oceny kursu, w badaniach ankietowych doktorantów i studentów 
podyplomowych pytania o stan bazy dydaktycznej nie występują.   
Obszar drugi dotyczy regularnego wspierania studentów w procesie kształcenia. Raz w roku, 
odbywa się Rada Wydziału, poświęcona sprawom studenckim, na której przedstawiciele 
studentów referują problemy dotyczące dydaktyki i toku studiów. Sprawy te są wcześniej 
szczegółowo omawiane na Naradzie Posesyjnej Władz Wydziału Elektrycznego z 
przedstawicielami studentów i przekazywane Dziekanowi w formie sprawozdania. 
Najzdolniejsi studenci, studenci-wybitni sportowcy oraz studenci niepełnosprawni mogą być 
objęci indywidualną organizacją planu studiów pod nadzorem i z pomocą opiekuna 
naukowego. Opieka naukowa i dydaktyczna zapewniona jest także w procesie 
dyplomowania. Wydział organizuje konkursy na najlepszą pracę dyplomową. W zwyczaju 
akademickim są także regularne konsultacje studentów z pracownikami w ustalonych 
godzinach (co najmniej cztery godziny zegarowe) oraz powoływanie opiekuna roku spośród 
nauczycieli akademickich. 
W obszarze trzecim jednostka prowadzi regularne działania w zakresie wspierania 
działalności naukowej studentów wszystkich rodzajów studiów. WE sformułował i opracował 
procedury prowadzenia prac dyplomowych, w tym szczegółowo opisano przebieg procesu 
dyplomowania (była już o tym mowa wcześniej). Opieka naukowa polega także na 
wspieraniu działalności kół naukowych (Wydział wprowadził procedurę finansowania kół 
naukowych P13) , współuczestniczeniu i współorganizowaniu konferencji naukowych oraz 
seminariów, włączaniu studentów i doktorantów w realizowanie grantów badawczych oraz 
do współredagowania prac naukowych. Wydział wprowadził procedurę P14 finansowania 
działalności samorządu studenckiego. System opieki naukowej jest wspierany przez Rektora, 
który nagradza najlepszych studentów i doktorantów, a także  przyznaje stypendia. Niektóre 
formy wsparcia dotyczą doktorantów i wynikają ze specyfiki tych studiów. Doktoranci, 
współuczestniczą także w udokumentowany sposób w realizacji tematów badawczych i 
projektów, biorą udział w konferencjach. Temat ten jest szerzej omówiony w punkcie 5 
Raportu.  
Obszar czwarty obejmuje pomoc materialną, na którą składają się stypendium socjalne, 
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi. Regulaminy 
przyznawania stypendiów są sformułowane czytelnie i dostępne na stronach internetowych. 
Szczegółowo systemy wsparcia naukowego, dydaktycznego i materialnego zostały omówione 
w RS. 
 
Konkluzje 
Infrastruktura badawczo-naukowa WE jest na dobrym poziomie. Wydział nie posiada 
dedykowanej procedury odnoszącej się do oceny infrastruktury. Funkcjonują natomiast 
mechanizmy, określone w regulaminach, udzielania wsparcia dydaktycznego i pomocy 



materialnej. ZW postuluje wprowadzenie do zestawu procedur wymienionych wyżej 
procedury (lub fragmentu innej procedury) obejmującej ocenę tego rodzaju. 
Prowadzone dotąd badania ankietowe opinii studentów i doktorantów w trakcie studiów 
pomijają kwestię oceny infrastruktury (studenci mogą się wypowiedzieć w tej sprawie w 
formie uwag). Pytanie tego typu znajduje się natomiast w projekcie formularza nowych 
ankiet, a ponadto element oceny wyposażenia sal zawiera protokół z hospitacji. W trakcie 
spotkania z ZW studenci postulowali wprowadzenie ankiety obejmującej ocenę 
infrastruktury, oraz wsparcia materialnego. 
ZW postuluje zwrócenie uwagi na ten element w trakcie prac wdrożeniowych nowej 
ankietyzacji  na wszystkich rodzajach studiów. 
 
i) System zapewnienia jakości kształcenia dokumentowany jest w sposób rozproszony.  
Procedura ankietyzacji dotąd obsługiwana była papierowo. W systemie obecnie  wdrażanym 
ma ona przebiegać ze wsparciem systemu elektronicznego. Informacje dotyczące systemów 
oceniania i programów studiów dostępne są na serwerach internetowych Wydziału i Uczelni. 
Informacje dotyczące Biura Karier dostępne są na stronie uczelnianej. Informacje dotyczące 
przebiegu kształcenia (zaliczenia, grupy, plany studiów etc.) dostępne są w Systemie Obsługi 
Studentów JSOS-Edukacja.CL wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 39/2008. 
Procedury umieszczania i modyfikacji informacji w tym systemie są zdefiniowane. Należy 
podkreślić, że Wydział rozpoczął budowę własnej strony dotyczącej jakości kształcenia, na 
której umieszcza się stopniowo nowe informacje.  
W konkluzji trzeba zauważyć, że Wydział i Uczelnia dopiero tworzą jednolity system 
informacyjny dotyczący jakości kształcenia, gdzie łatwo byłoby znaleźć całość informacji 
dotyczących tej kwestii. ZO zachęca władze WE do przygotowania podsystemu rejestrowania 
informacji dotyczących procesu kształcenia i jego jakości. System taki może okazać się 
niezbędny w przypadku postępującego procesu formalizowania procedur systemu 
zapewnienia jakości, wdrażania owych procedur oraz oceny efektywności systemu. 
 
j) Zarówno na Wydziale, jak i w Uczelni funkcjonuje system przekazywania informacji, 
typowy dla środowiska akademickiego, w następujących formach: 

 informacje bieżące dostępne są w wersji papierowej na tablicach informacyjnych 
Wydziału lub w miejscach ogłoszeń poszczególnych Instytutów i Zakładów, 

 informacje o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku 
studiów znajdują się na stronach internetowych Wydziału oraz Uczelni; 

 niektóre informacje dotyczące bieżącego procesu dydaktycznego dostępne są w systemie 
JSOS-Edukacja.CL. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu dydaktycznego 
studenci uzyskują także u nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia oraz 
korespondencyjnie z wykorzystaniem Internetu; 

 Informacje ogólnouczelniane dostępne są na ogólnych stronach internetowych 
Politechniki. 

Z informacji uzyskanych na spotkaniach z zespołami i pracownikami wynika, że powyższe 
strony są aktualizowane regularnie. Odpowiadają za to zwykle osoby zarządzające 
jednostkami, których te strony dotyczą. W szczególności Prodziekani odpowiadają za 
weryfikację stron dotyczących Wydziału, natomiast Dyrektorzy Instytutów odpowiadają za 
aktualizację stron instytutowych.  



Informacje o studiach doktoranckich są dostępne na stronie głównej PWr, oraz na stronie 
Wydziału. Na stronie głównej należy wybrać zakładkę doktoranci i uzyskujemy informacje o 
prowadzonych studiach i osobach odpowiedzialnych ich za realizację. 
W zakładce „programy nauczania” dla wydziału elektrycznego pokazuje się program 
kształcenia, który nie został jeszcze skorygowany i w zakresie dyscypliny elektrotechnika 
wymieniony jest tylko jeden przedmiot: Kompatybilność elektromagnetyczna w 
elektrotechnice.  
Informacje dotyczące studiów podyplomowych są dostępne na stronie internetowej 
Centrum Kształcenia Ustawicznego PWr (CKU PWr).  Informacje te nie są kompletne. 
W uzupełnieniu należy podkreślić, że studenci studiów stacjonarnych oraz na osobnym 
spotkaniu studenci studiów niestacjonarnych z ZW PKA formułowali pewne zastrzeżenia 
wobec systemu obsługi dydaktyki Wydziału. Ich zdaniem system ten nie spełnia swojej 
funkcji; towarzyszy mu bowiem forma papierowa dokumentacji, co obniża jego efektywność. 
Tego typu zastrzeżenia szeroko formułowane powinny być, zdaniem ZW uważnie 
przenalizowane przez organy systemu jakości Wydziału i Uczelni i w razie potrzeby 
uwzględnione w modyfikacji organizacji pracy  lub w szerszej akcji informacyjnej. 

Uczelnia i Wydział zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z możliwością powstawania 
zjawisk patologicznych, które mogą prowadzić nie tylko do zakłócania poprawności procesu 
dydaktycznego, ale także wpływają na wizerunek Uczelni i Wydziału. Na Wydziale nie jest 
stosowany system antyplagiatowy, natomiast dyplomanci podpisują oświadczenia dotyczące 
oryginalności przedstawianych treści. Kontrola nad oryginalnością prowadzona jest 
zwyczajowo także przez promotorów i recenzentów prac. Zgłoszenia spraw spornych przez 
pracowników, studentów, interesariuszy zewnętrznych są analizowane rutynowo poprzez 
wezwanie stron do rozmów w Dziekanacie z udziałem Prodziekanów. W sprawach 
określonych w Statucie Uczelni  kierowane są wnioski do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej 
do Spraw Nauczycieli Akademickich, jeśli sprawa ich dotyczy.  W sprawach dotyczących 
studentów i doktorantów wnioski mogą byś kierowane Komisji Dyscyplinarnej albo do 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, a także powołanych 
rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów. W 
składach komisji zarówno dla pracowników, studentów i doktorantów (także w 
odwoławczej) znajdują się studenci i doktoranci. Sytuacje sporne mogą być także 
rozstrzygane za pomocą sądu koleżeńskiego Samorządu Studenckiego albo sądu 
koleżeńskiego doktorantów. 
Analizując wszystkie przedstawione Zespołowi Oceniającemu PKA zapisy konstytuujące 
system zapewnienia jakości kształcenia należy podkreślić, że budowany system nie jest 
jeszcze kompleksowy. Budowany system jakości kształcenia obejmuje najpełniej studia I i II 
stopnia. Zdefiniowano procedury systemu, ale nie są one kompletne (przedstawiono to w 
powyższych punktach raportu) i ponadto muszą być uzupełnione o narzędzia badania 
efektywności systemu. W mniejszym zakresie system obejmuje studia III stopnia oraz studia 
podyplomowe. Jako podkreślono szczegółowo w następnym punkcie raportu, na studiach III 
stopnia nie zdefiniowano szczegółowych efektów kształcenia w niektórych dyscyplinach. 
Interesariusze zewnętrzni nie brali udziału w określeniu efektów kształcenia i programu 
kształcenia na studiach doktoranckich. Co więcej w Regulaminie Konwentu WE nie ma 
informacji o opiniowaniu programów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich. Biorąc 
pod uwagę bardzo poprawną pracę Konwentu w zakresie studiów wyższych i 
podyplomowych celowe jest włączenie do prac również zagadnień związanych ze studiami 
doktoranckimi 



Z kolei na studiach podyplomowych nie prowadzi się hospitacji zajęć. Uczelnia powinna 
dokładnie, zgodnie z wymogami rozporządzeń, sprecyzować wymagania związane z opisem 
studiów podyplomowych. 
W Wytycznych w punkcie 7 umieszczono zapis: „Rada Wydziału określa zasady 
funkcjonowania wydziałowego systemu jakości kształcenia na studiach podyplomowych.”. 
Na Wydziale nie ma informacji o realizacji tego wymogu. Natomiast interesariusze 
zewnętrzni bardzo aktywnie biorą udział w kształtowaniu programu kształcenia na studiach 
podyplomowych. 
 
3) Władze Wydziału i Uczelni dostrzegają konieczność zwiększania efektywności systemu 
jakości i prowadzą  monitoring programów kształcenia, systemu oceny studentów, jakości 
kadry naukowo-dydaktycznej, zapewniają dostęp do informacji o studiach. Dobrymi 
przykładami wymiernych rezultatów oceny efektywności systemu zapewnienia jakości 
kształcenia są m.in. działania w kierunku wprowadzenia ankietyzacji elektronicznej, 
wdrażana procedura weryfikacji efektów kształcenia, rozszerzanie zakresu procedur systemu 
jakości. 
Pomimo prowadzonych działań w kierunku oceny i zwiększenia efektywności wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości nie mają one, w ocenie Zespołu Wizytującego PKA, charakteru 
w pełni kompleksowej oceny skutków jego działania. Wydaje się, że jedną z przyczyn braku 
kompleksowej oceny skutków działania systemu zapewniania jakości, jest w chwili obecnej 
brak wypracowanej metodyki monitorowania i analizy jego efektów. Ponadto niektóre z 
narzędzi systemu jakości zostały wprowadzone niedawno, lub są w trakcie wdrażania, stąd 
jest zbyt wcześnie na ocenę ich efektywności. 
Zespół Wizytujący PKA rekomenduje więc Władzom Wydziału i Uczelni wprowadzenie 
obowiązku systematycznej oceny efektywności funkcjonowania systemu zapewniania 
jakości. Jako przykłady działań w zakresie oceny efektywności można wskazać dwie typowe 
procedury (procesy). Pierwszą z nich są regularne przeglądy systemu zapewnienia jakości 
kształcenia (przynajmniej raz w roku albo w trybie nadzwyczajnym) z punktu widzenia 
skuteczności systemu, a następnie dokonywanie niezbędnych korekt i zmian (w 
udostępnionych protokołach posiedzeń RJK oraz WKOZJK brakuje informacji na temat takich 
przeglądów). Danymi wejściowymi do przeglądu powinny być m.in. informacje o problemach 
pozyskiwane z wniosków i opinii zgłaszanych przez studentów, z analizy efektywności 
procesu ankietowania, hospitacji, informacji od pracowników, informacji pochodzących od 
interesariuszy zewnętrznych, oceny kompletności i spójności dokumentacji etc. Przeglądy 
mogą dotyczyć - w sensie ogólnym - analizy polityki jakości, oceny stopnia realizacji celów 
jakości i skuteczności realizowanych procesów. Mogą się wiązać z potrzebą zastosowania 
statystycznych metod oceny. Jako przykłady uzasadniające konieczność monitorowania 
efektywności systemu można wskazać komentarze  wymienione w punkcie 2 niniejszego 
raportu.  
Sugerowane działania mogą mieć także charakter bardziej formalny, tj. w formie procedur  
audytu wewnętrznego typowego dla sformalizowanych systemów projakościowych. Audyty 
takie na wydziałach może np. inicjować RJK. 

Wydział prowadzi kształcenie na trzech kierunkach studiów, z których dwa podlegały już 
ocenie PKA. Kierunek „elektrotechnika” otrzymał ocenę wyróżniającą w ocenie jakości w 
roku 2007 a kierunek „automatyka i robotyka” otrzymał ocenę pozytywną w ocenie 
programowej w roku 2013. Zespół Wizytujący przeanalizował uwagi sformułowane w 
raporcie z ostatniej wizytacji przeprowadzonej na kierunku „automatyka i robotyka” w roku 



2013. W swojej ocenie programowej ZO PKA sformułował uwagę dotyczącą niskiej 
reprezentatywności dotychczasowych papierowych ankiet oceny kursów . Należy zauważyć, 
że w chwili obecnej na Wydziale wdrażany będzie system badań opinii metodami ankiet 
elektronicznych. System ten będzie wymagał nowego podejścia do spraw aktywnego udziału 
studentów w procesie ankietyzacji i nowych działań w zakresie upowszechnienia badania 
opinii. Na rezultaty należy zatem poczekać. Następnie należy zauważyć, że po ostatniej 
wizytacji programowej zespołu PKA władze Wydziału wprowadziły liczne modyfikacje do 
systemu jakości. Niektóre z nich omówiono w powyższym Raporcie jako obowiązujące. Są to 
m.in. nowa procedura weryfikacji efektów kształcenia, wewnętrzna ankietyzacja 
absolwentów Wydziału oraz przeglądy programów kształcenie z punktu widzenia 
powtarzania treści.  
 

Załącznik  nr  4  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości 

kształcenia  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 
1).  Struktura wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Uczelni jest 
przejrzysta i zapewnia realizację celów postawionych przed systemem. Celowe mogą być 
działania w zakresie ceny struktury systemu z punktu widzenia jej efektywności.  Wydział 
szeroko współpracuje z pracodawcami w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Zespół 
Wizytujący PKA postuluje włączenie przedstawicieli pracodawców do ciał kolegialnych 
systemu. Przedstawiciele studentów i doktorantów, mają zapewniony podstawowy wpływ 
na działania dotyczące zapewnienia jakości w procesie kształcenia, ale z uwzględnieniem 
usterek wskazanych powyżej. 

2).  Wdrażany system zapewnienia jakości nie jest jeszcze w pełni kompleksowy. W 
szczególności wymaga dostosowania oraz częściowego rozszerzenia na studia doktoranckie 
i podyplomowe. Wewnętrzne procedury powinny być rozbudowywane i tylko w części 
odnoszą się do studiów doktoranckich. Wskazana jest dalsza weryfikacja procedur WSZJK 
i rozszerzenie działań funkcjonującego systemu o studia doktoranckie i podyplomowe. 
Wydział i Uczelnia stopniowo rozbudowuje i uszczegóławia procedury dotyczące jakości 
kształcenia. Za cenną inicjatywę można uznać wprowadzenie procedury weryfikacji 
efektów kształcenia.  

3) Wydział prowadzi działania w zakresie oceny efektywności i doskonalenia systemu 
zapewnienia jakości. Nie mają one jednak jeszcze charakteru wdrożonych, regularnych 
mechanizmów i procedur tej oceny. Zespół Wizytujący postuluje przegląd systemu z 
punktu widzenia obecności mechanizmów i procedur oceny jego efektywności. 
Rekomenduje opracowanie metodyki, i wprowadzenie procedur oceny efektywności oraz 
regularnych działań doskonalących.   
 

 

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) Zasady kształcenia doktorantów w Politechnice Wrocławskiej (PWr) określone zostały 

w Regulaminie studiów doktoranckich, przyjętym Zarządzeniem Rektora nr 24/2012 

z dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz w Wytycznych do tworzenia planów i programów studiów 

doktoranckich w PWr (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2012 r.) 

zatwierdzonych Zarządzeniem nr 11/2012 Rektora PWr z dnia 13 lutego 2012 r. 

Przygotowane zostały także nowe wytyczne dla studiów rozpoczynających się od 

1 października 2014 r. określone w Zarządzeniu nr 97/2013 Rektora PWr z dnia 16 grudnia 

2013 r. Ponadto na poziomie uczelnianym Uchwałą nr 106/5/2012-2016 Senatu PWr  

z 24 stycznia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 9/2013  Rektora PWr z dnia 30 stycznia 2013 r. 

wyznaczono efekty kształcenia dla studiów doktoranckich PWr realizowanych od roku 

akademickiego 2012/2013. Zasady przyjęte w ww. dokumentach są zgodne 

z obowiązującymi przepisami krajowymi. Uszczegółowienia wymaga jednak zapis 

z Zarządzenia Rektora nr 97/2013 cz. II Programy studiów, pkt. 1. Studia doktoranckie trwają 

4 lata. Okres odbywania studiów doktoranckich może zostać przedłużony, nie dłużej jednak 

niż o 2 lata. Powyższy punkt jest niespójny zarówno z  § 4, ust. 1 Regulaminu studiów 

doktoranckich PWr, Rozporządzeniem MNISW zarówno z 5 października 2011 r. jak 

i z 12 grudnia 2013 r. ws. studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, które 

dopuszczają różnorodne możliwości przedłużenia studiów doktoranckich, także dłużej aniżeli 

o 2 lata. Pozytywnie można ocenić, iż według przyjętych w PWr zasad uczestnicy studiów 

doktoranckich studiują według indywidualnych programów i planów studiów, ustalanych 

z opiekunem (promotorem) i zatwierdzanych przez kierownika studiów doktoranckich, co 

umożliwia doktorantom prawo do indywidualnego rozwijania własnych zainteresowań 

naukowych. 

Na Wydziale Elektrycznym (WE) program studiów stacjonarnych III stopnia w dyscyplinie 

elektrotechnika zatwierdzony został na posiedzeniu Rady WE dnia 16 kwietnia 2012 r., 

natomiast w nawiązaniu do Zarządzenia nr 97/2013 Rektora PWr 16 stycznia 2014 r. 

wprowadzono Procedurę tworzenia programów kształcenia i obsady zajęć dydaktycznych na 

studiach doktoranckich dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2014 r. 

W programie studiów z 16 kwietnia 2012 r. jednostka nie wykazała wydziałowych kursów 

kierunkowych w dyscyplinie, w której prowadzone są studia III stopnia, co ocenia się 

negatywnie. Natomiast uzupełniony program studiów przekazano Zespołowi PKA podczas 

wizytacji. Jako niekorzystne rozwiązanie przyjmuje się brak szczegółowych efektów 

kształcenia w odniesieniu do dyscypliny – elektrotechniki oraz dyscypliny pokrewnej lub 

dyscyplin pokrewnych. Uchwała nr 106/5/2012-2016 Senatu PWr określa efekty kształcenia 

dla wszystkich prowadzonych studiów w całej Politechnice Wrocławskiej, które traktując jako 

wytyczne można ocenić pozytywnie, jednakże konieczne jest równocześnie  

uszczegółowienie określonych efektów kształcenia na poziomie wydziału w odniesieniu do 

konkretnej dyscypliny, gdyż zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, studia 

doktoranckie to studia III stopnia kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli 

uzyskaniem w drodze przewodu doktorskiego stopnia naukowego doktora w określonej 

dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki. 



Zdaniem doktorantów na WE przygotowanie do pracy o charakterze badawczym poprzez 

stworzenie możliwości uzyskania zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć 

nauki w dziedzinie i obszarze prowadzonych badań jest zadowalające i można przyjąć, że 

zakładane efekty są osiągane, a program studiów zawiera spójny opis celów kształcenia 

z proponowanymi treściami kształcenia. Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym 

umożliwia uczestnictwo doktorantów w seminariach oraz w wykładach specjalistycznych 

rozwijających zagadnienia z dyscypliny elektrotechnika, np. Teoria pola, Światłowody i ich 

zastosowania, czy Elektrostatyka stosowana. Jednakże podczas spotkania z ZO uczestnicy 

studiów III stopnia zwrócili uwagę, iż liczba przedmiotów kierunkowych do wyboru jest 

niewielka. Rekomenduje się zwiększenie liczby przedmiotów oferowanych przez WE spośród 

których doktoranci będą mieli możliwości dokonywać wyboru kursów. 

W opinii doktorantów osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu umiejętności dotyczących 

metodyki i metodologii prowadzonych badań naukowych można częściowo uzyskać 

w ramach seminariów doktoranckich, przedmiotów podstawowych, tj. Metoda elementów 

skończonych - teoria i zastosowania, Symulacja Monte Carlo w obliczeniach inżynierskich, czy 

pracy w zespołach badawczych. Zdaniem uczestników studiów III stopnia poruszane 

zagadnienia zapewniają im doskonalenie warsztatu naukowca, rozwijają umiejętności 

w sferze prowadzenia badań naukowych i opracowywania ich wyników. 

Według doktorantów program studiów uwzględnia także rozwój kompetencji społecznych, 

co oceniane jest przez uczestników studiów III stopnia w sposób pozytywny. Doktoranci 

wyrazili przekonanie, iż proponowana oferta programowa kursów humanistycznych oraz 

menadżerskich zawiera przedmioty, np. Być człowiekiem  - moje życie; Wybrane zagadnienia 

z antropologii, podczas których mogą oni rozwinąć kompetencje społeczne odnoszące się do 

działalności naukowo – badawczej i społecznej roli uczonego. Ponadto w opinii uczestników 

studiów III stopnia rozwój kompetencji społecznych dokonuje się również poprzez 

uczestnictwo w konwersatoriach językowych, udział w zespołach badawczych oraz 

wystąpieniach konferencyjnych. 

W ramach oferty uczelnianej funkcjonują kursy fakultatywne, np. Normalizacja oraz 

elementy prawa technicznego i autorskiego, Sposoby graficznej prezentacji wyników badań 

naukowych, co ocenione zostało pozytywnie. Uczestnicy studiów III stopnia zwrócili jednak 

uwagę, iż zasadne byłoby rozszerzyć katalog kursów również o przedmioty w językach 

obcych dedykowanych tylko doktorantom, które jeszcze bardziej kompleksowo poza 

uzyskaniem zaawansowanej wiedzy, rozwijać także będą umiejętności praktyczne oraz 

kompetencje społeczne.  

Uzyskanie przez doktorantów kwalifikacji w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć 

dydaktycznych jest możliwe poprzez uczestniczenie w zajęciach pn. Kurs dydaktyczny szkoły 

wyższej, realizowany w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kurs dydaktyczny 

zdaniem doktorantów jest praktyczny i niezmiernie pomocny w późniejszej pracy dydaktyka. 

Uczestnicy studiów III stopnia WE pozytywnie ocenili działania jednostki w zakresie 

zaangażowania ich do współpracy w tworzonych na wydziale zespołach badawczych. 

Zdaniem doktorantów, możliwości pracy naukowej w zespołach badawczych, np. w ramach 



wspólnych działań z przedstawicielami biznesu są zadowalające i bezpośrednio wpływają 

m.in. na osiąganie odpowiednich efektów kształcenia. Pozytywnie także można ocenić, iż 

doktoranci zaangażowani w zespołach badawczych otrzymują zamówienia na realizację prac 

od znanych koncernów międzynarodowych: w ostatnich kilku latach takie zamówienia były 

realizowane dla ABB (Szwecja), SIEMENS (Niemcy), AREVA (Wielka Brytania), General Electric 

(Kanada), w wyniku których powstają także oryginalne publikacje i patenty międzynarodowe. 

Ocena działań jednostki mających na celu wsparcie uczestników studiów III stopnia 

w zakresie przygotowania publikacji naukowej w opinii doktorantów jest pozytywna. 

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA zwrócono uwagę na pomoc merytoryczną 

przy przygotowywanych publikacjach w ramach poszczególnych seminariów, jak również 

podczas kursu Inżynierska skuteczność w mówieniu i pisaniu. Potwierdza to również analiza 

trzech ostatnich lat która wskazuje, że doktoranci byli autorami lub współautorami 

245 publikacji. W liczbie tej 129 to publikacje w czasopismach objętych punktacją MNiSW, 

a 37 w czasopismach indeksowanych w Journal  Citation Reports.  

Doktoranci pozytywnie wypowiedzieli się także w sprawie oceny zgodności kwalifikacji 

naukowych kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne na studiach 

doktoranckich, jak również zgodności kwalifikacji naukowych osób sprawujących nad nimi 

opiekę naukową. ZO podziela tę opinię. Zdaniem uczestników studiów III stopnia kadra 

naukowa w większości wywiązuje się ze swoich zadań w sposób odpowiadający potrzebom 

doktorantów. Prowadzący na pierwszych zajęciach informują o zasadach obowiązujących na 

ich przedmiotach, tj. formie i terminie zaliczeń, zakresie i tematyce materiału objętego 

egzaminem, ew. zwolnieniach z egzaminu, formach odrabiania zajęć. 

2)  
Wydział nie zamieścił w RS wszystkich dokumentów związanych z efektami kształcenia 

studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane 

komputerowo oraz Smart Power Grids – Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne. Dokumenty 

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych dotyczące obu studiów, przekazane w 

czasie wizyty, zostały przygotowane zgodnie z Wytycznymi Senatu PWr w sprawie 

kształcenia na studiach podyplomowych oraz w sprawie planów i programów studiów 

podyplomowych (zał. ZW 15/2012 r.). Zgodnie z ww. Wytycznymi program kształcenia 

powinien zawierać: opis studiów podyplomowych, zakładane efekty kształcenia oraz sposób 

ich weryfikowania i dokumentacji, listę kursów/grup kursów z wymiarem godzinowym oraz 

liczbą punktów ECTS, przyporządkowanych kursom/grupom kursów, wykaz egzaminów 

obowiązkowych, wymiar czasu na pracę końcową, zakres egzaminu końcowego, wymagania 

dotyczące terminu zaliczeń kursów. Natomiast plan studiów powinien zawierać: zestaw 

kursów w układzie semestralnym, zestaw egzaminów w układzie semestralnym. 

W dokumentacji przygotowanej zgodnie z ww. Wytycznymi obu studiów brak informacji 

dotyczących terminów zaliczenia kursów.  

Uczelnia powinna sprecyzować wymagania związane z opisem studiów podyplomowych oraz 

dołączyć do Wytycznych wymóg przygotowania Matrycy efektów kształcenia, a także kart 



przedmiotów. Na PWr nie ma wymogu przeprowadzania hospitacji zajęć prowadzonych na 

studiach podyplomowych.  

Informacje dotyczące efektów kształcenia obu studiów w plikach Efekty kształcenia dla 

studiów podyplomowych są dostępne na stronie internetowej Centrum Kształcenia 

Ustawicznego PWr (CKU PWr). 

W Wytycznych w punkcie 7 umieszczono zapis: „Rada Wydziału określa zasady 

funkcjonowania wydziałowego systemu jakości kształcenia na studiach podyplomowych.”. 

Na Wydziale nie ma informacji o realizacji tego wymogu. 

Studia podyplomowe Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane 

komputerowo  

Studia te są wznawiane co roku, i w roku akademickim 2013/2014 prowadzona jest 13 

edycja. 

Efekty kształcenia określone dla studiów są zgodne z wymaganiami organizacji zawodowych i 

pracodawców. W dokumencie  Program kształcenia i plan studiów podyplomowych nie ma 

zapisu jaki jest cel studiów, jest tylko krótka charakterystyka studiów. Z tej charakterystyki 

można uznać, że celem studiów jest „ … rozszerzenie wiedzy oraz przygotowanie 

uczestników (powinno być słuchaczy) do indywidualnego wykonania projektów technicznych 

realizowanych przy wykorzystaniu profesjonalnych systemów komputerowego wspomagania 

projektowanie typu CAD/CAE w zakresie układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej 

niskich i średnich napięć.”. W RS (str. 36) jako cel zapisano: „Celem jest zapoznanie 

projektantów instalacji i urządzeń elektrycznych z możliwością wykorzystania aktualnie 

istniejących na rynku polskim systemów komputerowego wspomagania projektowania typu 

CAD/CAE do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych.” I tak sformułowany cel 

wskazane byłoby umieścić w dokumentacji studiów. Słuchacze zdobywają wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie projektowania instalacji. Studia nie 

umożliwiają nabycia uprawnień do wykonywania zawodu, natomiast umożliwiają nabycie 

umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Słuchacze mogą otrzymywać certyfikaty niżej 

wymienionych firm, które oferują oprogramowanie typu CAD, po wykonaniu dodatkowych 

zadań, np. w programie RELUX (program do projektowania oświetlenia firmy THORN), DOC 

(program do projektowania instalacji elektrycznych firmy ABB). Większość słuchaczy, to 

absolwenci studiów technicznych. Około 40% słuchaczy jest delegowanych z miejsca pracy i 

pracodawca opłaca studia podyplomowe, a około 60%, to osoby indywidualnie ponoszące 

koszty studiów.  

W dokumencie Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych (dostępnym na stronie 

internetowej CKU) określono „efekty kształcenia na studiach podyplomowych” odniesione 

do obszarowych efektów kształcenia (obszar nauk technicznych). Określono 7 efektów w 

zakresie wiedzy (dwa ostatnie zapisano jako PPWK_W06, PPWK_W08, co można 

interpretować jako nieprawidłowy zapis numeru ostatniego efektu lub, że pominięto efekt o 

numerze 7), 4 efekty w zakresie umiejętności i 4 w zakresie kompetencji społecznych. Efekty 

zostały zapisane bardzo szczegółowo. W dokumencie tym nie ma informacji w jakich 

przedmiotach te efekty są realizowane (brak Matrycy efektów kształcenia). Natomiast w 



dokumentacji Program kształcenia i plan studiów podyplomowych, przekazanej przez 

Wydział w czasie wizyty, w punkcie Zakładane efekty kształcenia oraz sposób ich 

weryfikowania i dokumentacji zamieszczono informacje o powiązaniach, określonych dla 

studiów efektów kształcenia, z efektami przedmiotowymi. Wymienionych jest 7 efektów w 

zakresie wiedzy i 4 efekty w zakresie umiejętności, brak efektów w zakresie kompetencji 

społecznych, wymienionych w dokumencie ze strony internetowej CKU PWr. Z porównania 

obu dokumentów zawierających efekty kształcenia wynika, że efektów w zakresie wiedzy jest 

7. Natomiast nie ma powiązań efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych z 

efektami przedmiotowymi. Wydział powinien uporządkować oba dokumenty, które nie 

powinny się różnić. Brak kart przedmiotów, które umożliwiłyby sprawdzenie zapisu 

przedmiotowych efektów kształcenia. 

Program kształcenia 13 edycji studiów został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału 

Elektrycznego, które odbyło się 20.05.2013 r. Zgoda rektora na uruchomienie 13 edycji 

studiów (bez daty) została podpisana na piśmie Wydziału z dnia 25.09.2013 r. Wydział złożył 

wymagane na PWr dokumenty dotyczące 13 edycji studiów w Dziale Nauczania (pismo z dnia 

30.09.2013 r.)  

W kształtowaniu programu kształcenia, planu studiów, a także efektów kształcenia kolejnej 

edycji studiów podyplomowych Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych 

wspomagane komputerowo brali udział słuchacze poprzedniej edycji (ankiety, rozmowy) 

oraz interesariusze zewnętrzni w rozmowach prywatnych z kierownikiem studiów oraz 

podczas spotkań Konwentu, które dla prowadzonej obecnie edycji odbyły się 25 czerwca 

2012 r. i 17 grudnia 2012 r.  

Przyjęty cel, zapisany w RS, jest sformułowany poprawnie. Studia trwają 2 semestry, zajęcia 

odbywają się w piątki i soboty. Terminarz zjazdów jest ustalany na cały semestr i 

zaakceptowany przez słuchaczy. W planie zajęć na rok akademicki 2013/2014 są zajęcia 

wykładowe trwające 5 godzin z tym samym wykładowcą (sem. 1, zjazd 12.10.2013 r.) oraz w 

obu semestrach zajęcia wykładowe trwające 4 godziny lekcyjne. Czas trwania studiów jest 

dobrany poprawnie. Warunki przyjęcia na studia są sformułowane poprawnie. 

Słuchacze 12 edycji studiów podyplomowych (liczba słuchaczy 19) w ankietach (12 ankiet 

papierowych) i w przeprowadzonych rozmowach z wykładowcami i kierownikiem studiów 

bardzo wysoko ocenili zrealizowany w 12 edycji program studiów. Stwierdzili, że jest on 

zgodny z ich oczekiwaniami. Wysoko ocenili kontakty z projektantami i doradcami 

technicznymi z firm elektrotechnicznych. Wyrazili również opinie, że materiały do zajęć 

przekazywane przez prowadzących zajęcia są na dobrym i bardzo dobrym poziomie, a 

szczególnie użyteczne są udostępnione programy komputerowe. Ankieta, zawierająca 10 

pytań (5 pytań do oceny treści przedmiotu, 5 pytań do oceny prowadzącego zajęcia oraz 

możliwość wpisywania uwag), została przygotowana przez CKU PWr, nie jest zatwierdzona 

zarządzeniem rektora lub wydana w formie dokumentu obowiązującego na Uczelni. Pytania 

są sformułowane prawidłowo i umożliwiają ocenę poszczególnych zajęć dydaktycznych, skala 

ocen od 1 do 5. Celowe byłoby wprowadzenie średniej oceny z 10 pytań dla poszczególnych 

zajęć. 



W obsadzie kadrowej studiów podyplomowych Projektowanie instalacji i urządzeń 

elektrycznych wspomagane komputerowo podano 9 osób, z czego: 

7 osób, to pracownicy Politechniki Wrocławskiej, w tym 2 pracowników emerytowanych, 

reprezentujących kierunek studiów i dyscyplinę elektrotechnika, 

2 osoby, to pracownicy firm (ELKAS Świdnica i eCADIS Elektroenergetyka przemysłowa i 

komunalna, Wrocław), posiadający wykształcenia związane z kierunkiem studiów 

elektrotechnika. 

W obsadzie kadrowej jest 1 profesor tytularny, 4 prowadzących posiada stopie doktora nauk 

technicznych, 3 prowadzących posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera. Jedna osoba z 

prowadzących zajęcia ma uprawnienia budowlane, projektowania i kierowania budowlami, 

bez ograniczeń w zakresie specjalności instalacje elektryczne. 

Obsada kadrowa studiów jest właściwa. 

Studia podyplomowe Smart Power Grids – Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne  

Studia te były prowadzone w roku akademickim 2012/2013, jako ich 2 edycja, w roku 

akademickim 2013/2014 nie zostały uruchomione, ponieważ zgłosiło się tylko 6 chętnych. 

Dokumentacja studiów podyplomowych Program kształcenia i plan studiów podyplomowych 

(edycja 2), przygotowana zgodnie z wymogami obowiązującymi na PWr, przekazana ZO w 

czasie wizyty, zawierała między innymi: sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych 

efektów kształcenia (efekty przytoczone opisowo, 21 efektów w zakresie wiedzy i 2 efekty w 

zakresie umiejętności), oraz dodatkowo karty przedmiotów. ZO otrzymał również dokument 

zatytułowany Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych z odniesieniem efektów 

kształcenia, realizowanych na studiach podyplomowych, do obszaru nauk technicznych w 

zakresie wiedzy (21 efektów), umiejętności (2 efekty) i kompetencji społecznych (4 efekty). 

Brak spójności w zakresie efektów kształcenia w obu dokumentach. 

Efekty kształcenia są zgodne z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców. W 

Program kształcenia i planie studiów podyplomowych oraz w RS stwierdzono, że celem 

studiów: „ … będzie dostarczenie uczestnikom (powinno być słuchaczom) wiedzy przydatnej 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym z wykorzystaniem nowych technologii”. 

Studia nie umożliwiają nabycia uprawnień do wykonywania zawodu, natomiast umożliwiają 

nabycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. 

Większość słuchaczy 1 i 2 edycji, to absolwenci studiów technicznych. Około 70% słuchaczy 

było delegowanych z miejsca pracy i pracodawca opłacał studia podyplomowe, a około 30%, 

stanowiły osoby indywidualnie ponoszące koszty studiów.  

W dokumencie Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych określono 21 efektów w 

zakresie wiedzy, 2 efekty w zakresie umiejętności i 4 w zakresie kompetencji. Liczba efektów 

zapisanych w zakresie wiedzy jest zbyt duża. Celowe jest skomasowanie określonych 

efektów, np. efekty zapisane jako: PISE_W01 i PISE_W02, wystarczy zapisać jako PISE_W02, 

podobnie PISE_W06 i PISE_W07, wystarczy zapisać jako PISE_W06. Przed uruchomieniem 

następnej edycji wskazane jest przejrzenie wszystkich efektów pod kątem ich 

merytorycznego pogrupowania. W dokumentacji przekazanej przez Wydział w czasie wizyty 

nie ma informacji w jakich przedmiotach ww. efekty są realizowane (brak Matrycy efektów 



kształcenia). W przekazanych kartach przedmiotów brak efektów kształcenia, informacji o 

liczbie punktów ECTS przyporządkowanych do danego przedmiotu, informacji o wymiarze 

godzin i punktów ECTS całkowitego nakładu pracy słuchacza, wymiaru godzin i punktów ECTS 

wynikających z bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wymiaru godzin i punktów ECTS 

pracy własnej słuchacza, brak literatury, opisu oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych przypisanych do danego przedmiotu określających 

wymagania jakościowe i ilościowe w stosunku do słuchacza, czyli co słuchacz musi umieć na 

dst, co na db, itd., 

Słuchacze 1 edycji studiów w ankietach (ankiety takie same jak dla studiów podyplomowych 

Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo) zgłosili 

zastrzeżenia do określonych przedmiotów i do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

Proponowane zmiany w programie studiów przedyskutowane w ramach Konsorcjum Smart 

Power Grids Polska (uczelnie wyższe i firmy: APATOR, Schneider, KGHM, IASE, Tauron, ITR, 

Procom, A.T. Kerney, Orange, Elektrim, Roztocze, T-Mobile) zostały zatwierdzone na 

posiedzeniu RW 20.05.2013 r.  

Program kształcenia 3 edycji studiów został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału 

Elektrycznego, które odbyło się 20.05.2013 r. W dokumentacji nie ma zgody rektora, 

ponieważ jest ona podpisywana w momencie uruchomienia studiów, czyli zgromadzenia 

kompletu słuchaczy.  

W kształtowaniu programu kształcenia, planu studiów, a także efektów kształcenia studiów 

podyplomowych Smart Power Grids brali udział słuchacze poprzedniej edycji (ankiety, 

rozmowy) oraz interesariusze zewnętrzni należący do Konsorcjum Smart Power Grids Polska. 

Program kształcenia był również prezentowany i dyskutowany w szerszym gronie 

interesariuszy zewnętrznych biorących udział w spotkaniach Konwentu, które odbyły się 25 

czerwca 2012 r. , a także 16 grudnia 2013 r. 

Dokumentacja studiów podyplomowych, przygotowana do uruchomienia 3 edycji, 

przekazana do wglądu w czasie wizyty, zawiera: określenie czasu trwania studiów, liczby 

punktów ECTS, krótką charakterystykę studiów, sylwetkę absolwenta, opis organizacji zajęć, 

zakładane efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji, listę kursów, efekty kształcenia z 

odniesieniem do obszaru nauk technicznych, kalkulację kosztów, obsadę kadrową.  

Cel studiów jest sformułowany poprawnie. Studia trwają 2 semestry, zajęcia są planowane 

na soboty i niedziele. Terminarz zjazdów jest ustalany na cały semestr i powinien uzyskać 

akceptację słuchaczy. Czas trwania studiów jest dobrany poprawnie. Warunki przyjęcia na 

studia są sformułowane poprawnie. 

W obsadzie kadrowej studiów podyplomowych Smart Power Grids (edycja 2) podano 32 

osoby, z czego: 

o 20 osób, to pracownicy Politechniki Wrocławskiej, w tym 1 pracownik emerytowany, 

reprezentujących kierunek studiów i dyscyplinę elektrotechnika, 

o 4 osoby, to pracownicy uczelni wyższych, po jednym pracowniku z: Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu w Magdeburgu, Wyższej Szkoły 



Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, posiadający wykształcenia związane z 

kierunkiem studiów elektrotechnika, 

o 1 osoba, to pracownik Kancelarii Adwokackiej, 

o 1 osoba, to pracownik Banku Zachodniego WBK S. A., 

o 6 osób, to pracownicy firm (Apator (3), Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 

(1), E.T. Kearney (1), Polskie Sieci Energetyczne (1)), posiadający wykształcenia związane z 

kierunkiem studiów elektrotechnika. 

W obsadzie kadrowej jest 8 profesorów tytularnych, 17 prowadzących posiada stopnie 

doktora nauk technicznych (1 z habilitacją), 7 prowadzących posiada tytuł zawodowy 

magistra inżyniera. Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród słuchaczy 1 

edycji, w edycji 2 wprowadzono zmiany personalne w obsadzie studiów, uwzględniające 

uwagi słuchaczy.  

3)  
Studia doktoranckie 

Uczestnictwo doktorantów jako interesariuszy wewnętrznych w procesie określania efektów 

kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji na chwilę obecną można uznać za zadowalające.  

Program studiów doktoranckich przygotowała Komisja Uczelniana ds. studiów 

doktoranckich, w pracach której brał udział przedstawiciel doktorantów. Ponadto ostateczny 

dokument zaopiniowany został pozytywnie przez Samorząd Doktorantów. W ramach 

Wydziału poza uczestniczeniem doktorantów w pracach komisji zajmujących się studiami 

doktoranckimi, za korzystne można przyjąć indywidualne rozmowy pomiędzy uczestnikami 

studiów doktoranckich a opiekunami naukowymi/promotorami. 

W celu lepszego dostosowania planów i programów studiów do potrzeb gospodarki i 

zmieniającego się rynku pracy, w 2006 roku powołano Radę Programową Wydziału 

Elektrycznego, a od 2012 roku Konwent Wydziału Elektrycznego. Podstawą prac Konwentu 

jest Regulamin Konwentu Wydziału Elektrycznego PWr. W skład Konwentu wchodzą 

przedstawiciele Uczelni i instytucji zagranicznych (Uniwersytet w Magdeburgu, Uniwersytet 

w Goeteborgu, General Electric Kanada, CCSU USA, Bosh Niemcy), stowarzyszeń 

(Stowarzyszenie Elektryków Polskich) oraz kilkunastu podmiotów gospodarczych. Regulamin 

oraz skład osobowy Konwentu jednostka umieściła w załączniku 40 do RS. W Regulaminie 

nie ma informacji o opiniowaniu programów i efektów kształcenia na studiach 

doktoranckich. Biorąc pod uwagę bardzo poprawną pracę Konwentu w zakresie studiów 

wyższych i podyplomowych celowe jest włączenie do prac również zagadnień związanych ze 

studiami doktoranckimi. 

Studia podyplomowe  

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych Projektowanie instalacji i urządzeń 

elektrycznych wspomagane komputerowo oraz Smart Power Grids – Inteligentne Sieci 

Elektroenergetyczne były weryfikowane przez interesariuszy zewnętrznych. Do 

interesariuszy zewnętrznych można zaliczyć słuchaczy poprzednich edycji studiów (ankiety, 

rozmowy ze słuchaczami w czasie studiów) oraz reprezentantów pracodawców biorących 

udział w rozmowach z kierownikami studiów. Nad programem i efektami kształcenia 

file:///F:/WROCŁAW%20marzec%202014%20_instytucjonalna/Raport%20ZO/Załączniki%20do%20części%20II%20pkt.1%20Raportu/Określenie%20i%20weryfikacja%20efektów%20kształcenia/URW/URW%20R%20Konwentu


dyskutowali członkowie Konsorcjum SPG oraz członkowie Konwentu, podczas spotkań, które 

odbyły się 25 czerwca 2012 r., 17 grudnia 2012 r. i 16 grudnia 2013 r. Na spotkaniu ZO z 

przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, uczestnicy spotkania potwierdzili, że 

biorą czynny udział w kształtowaniu programu obu studiów, a także i efektów kształcenia. 

Byli zorientowani w realizowanych programach obu studiów. Po pierwszej edycji studiów 

podyplomowych Smart Power Grids – Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na podstawie 

wyników z przeprowadzonych ankiet, dyskusji ze słuchaczami, a także na podstawie opinii 

przedstawicieli Konsorcjum Smart Power Grids Polska, do programu kształcenia studiów 2 

edycji wprowadzone zostały zmiany zwiększające liczbę godzin z 150 na 171 oraz zmiany w 

obsadzie personalnej. Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach ZO otrzymał w 

czasie wizyty.  

Dodatkowo na spotkaniach osób zainteresowanych studiami oraz pracowników Wydziału i 

pracodawców, przed uruchomieniem nowej edycji, a także krótko po zakończeniu danej 

edycji, odbywa się dyskusja dotycząca programu studiów, jego poprawy, sposobu realizacji 

zajęć.  

Udział interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w kształtowaniu programu studiów 

podyplomowych oraz , w procesie określania efektów kształcenia należy uznać za wzorowy. 

4)  
Studia doktoranckie 

Zasady podziału punktów ECTS określają Wytyczne do tworzenia planów i programów 

studiów doktoranckich w PWr. Wyznaczenie w Zarządzeniu nr 11/2012 minimalnego 

łącznego wymiaru zajęć objętych programem całego toku studiów punktów ECTS na 

poziomie 53 i wprowadzenie od roku 2014/2015 liczby od 41 do 45 punktów 

odpowiadających programowi studiów doktoranckich uznaje się za prawidłowe rozwiązanie. 

Usprawnienia natomiast wymaga określenie punktów ECTS w podziale na poszczególne 

zajęcia. Biorąc pod uwagę, iż miernikiem efektów kształcenia do obliczenia punktów ECTS, 

jest nakład pracy przeciętnego doktoranta potrzebny do uzyskania założonych efektów (1 

ECTS = 25 – 30 godz.) rekomenduje się weryfikację punktów ECTS przypisanych do 

poszczególnych zajęć w ramach programu studiów z podziałem na godziny kontaktowe oraz 

godziny pracy własnej doktoranta. 

Studia podyplomowe  

Studiom podyplomowym Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane 

komputerowo prowadzonym w czasie 2 semestrów przyporządkowano 61 punktów ECTS. 

Brak kart przedmiotów. 

Studiom podyplomowym Smart Power Grids – Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne 

prowadzonym w czasie 2 semestrów przyporządkowano 82 punkty ECTS. Do dokumentacji 

przekazanej w czasie wizytacji dołączono karty przedmiotów, które zawierają tylko 

informacje o osobie prowadzącej przedmiot, o treściach kształcenia i literaturze.  

W dokumencie Wytycznych Senatu PWr w sprawie kształcenia na studiach podyplomowych 

oraz w sprawie planów i programów studiów podyplomowych (zał. ZW 15/2012 r.) nie ma 



zapisu, że Wydział jest zobowiązany do przygotowania kart przedmiotów, w których powinny 

być informacje o nakładzie pracy słuchacza. 

Na obu studiach podyplomowych nie można określić prawidłowości nakładu pracy i czasu 

niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez słuchacza.  

 

5)  
Studia doktoranckie 

System oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia zawarty został 

w Regulaminie studiów doktoranckich, ponadto we wprowadzonej Zarządzeniem nr 6/2014 

Dziekana WE z dnia 17 stycznia 2014 r. Procedurze oceniania doktorantów, oraz określonych 

Pismem Okólnym 20/2013 z dnia 23 maja 2013 r. jednolitych zasadach oceny postępów 

w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, co ocenia się jako korzystne rozwiązania.  

Doktoranci pozytywnie ocenili formy i warunki uzyskiwania zaliczeń zajęć dydaktycznych 

zapisane w kartach opisu przedmiotów; składanie semestralnych sprawozdań z postępów 

w pracy naukowo badawczej, uwzględniających działalność publikacyjną wraz z opinią 

opiekuna naukowego/promotora i oceny jej przez kierownika studiów doktoranckich; czy też 

sformułowanie tematyki badań już na pierwszym roku i ciągły monitoring prac naukowo-

badawczych w ramach zajęć seminaryjnych w formie prezentacji postępów w badaniach. 

W procesie tworzenia wytycznych dotyczących programów na poziomie uczelnianym 

doktoranci uczestniczyli jako interesariusze wewnętrzni - uczestnicy studiów III stopnia, co 

ocenia się pozytywnie.  

Studia podyplomowe 

W dokumentacji obu studiów podyplomowych załączono tabelę Zakładane efekty 

kształcenia oraz sposób ich weryfikacji i dokumentacji, w której w kolumnie „sposób 

weryfikacji i dokumentacji wymieniono”, np.: 

o zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu udokumentowane wpisem do indeksu i na 

kartę ocen uczestnika (powinno być słuchacza) studiów podyplomowych, 

o zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium udokumentowane wpisem do indeksu i na 

kartę ocen uczestnika (powinno być słuchacza) studiów podyplomowych, 

o zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium lub testu udokumentowane wpisem do 

indeksu i na kartę ocen uczestnika (powinno być słuchacza) studiów podyplomowych. 

W dokumentacji studiów brak opisu sposobu weryfikacji efektów kształcenia, ww. działania 

nie są działaniami weryfikującymi. 

Informacje o studiach podyplomowych są dostępne na stronie internetowej Centrum 

Kształcenia Ustawicznego PWr www.cku.pwr.wroc.pl. Wymienione są wszystkie studia 

podyplomowe prowadzone na PWr i dostępne są wszystkie dokumenty wymagane na 

Uczelni dotyczące kształcenia na studiach podyplomowych. Brakuje kart przedmiotów, ale 

nie są one wymagane na PWr. Należy uznać, że informacje o studiach podyplomowych są 

dostępne dla słuchaczy studiów oraz innych osób.  

Na Wydziale Elektrycznym na stronie internetowej Zakładu Urządzeń Elektroenergetycznych 

dostępne są wszystkie informacje o studium podyplomowym Projektowanie instalacji i 

http://www.cku.pwr.wroc.pl/


urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo, są dostępne materiały dotyczące 

prowadzonych zajęć, informacje o oprogramowaniu.  

Tak więc, słuchacze studiów podyplomowych mają szczegółowe informacje o prowadzonych 

zajęciach w zakresie wymaganym przez PWr.  

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego 4 w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Program studiów doktoranckich na WE oceniany jest przez doktorantów pozytywnie. 
Według uczestników studiów III stopnia przygotowuje on zarówno do pracy o charakterze 
badawczym, rozwija umiejętności z zakresu metodyki i metodologii prowadzonych badań 
naukowych, jak i kompetencji społecznych. Ponadto korzystna jest również możliwość 
uczestniczenia w kursach fakultatywnych, w tym w przedmiotach umożliwiających rozwój 
kwalifikacji w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
Pozytywnie także ocenić można działania jednostki w zakresie zaangażowania 
doktorantów do współpracy w tworzonych na wydziale zespołach badawczych oraz 
w zakresie wsparcia ze strony WE w  przygotowaniu publikacji naukowej. Uczestnicy 
studiów III stopnia pozytywnie oceniają zgodność kwalifikacji naukowych kadry naukowo - 
dydaktycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne oraz sprawującej opiekę naukową nad 
doktorantami z zakładanymi celami i efektami kształcenia w ramach studiów 
doktoranckich prowadzonych na WE. Zmiany wymaga opis efektów kształcenia w 
dyscyplinie elektrotechnika dla studiów doktoranckich na WE oraz poszerzenie oferty 
wydziałowych kursów wybieralnych. 
 
2) Efekty kształcenia obu studiów podyplomowych są zgodne z wymaganiami organizacji 
zawodowych i pracodawców oraz umożliwiają nabycie nowych umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy. 
Efekty kształcenia mogą być zrealizowane w czasie trwania studiów, czyli w czasie 2 
semestrów. Dokumentację studiów podyplomowych należy poprawić w zakresie opisu 
efektów kształcenia oraz uzupełnić o poprawnie przygotowane karty przedmiotów.  
 
3) Studia doktoranckie: Udział uczestników studiów doktoranckich jako interesariuszy 
wewnętrznych w procesie określania efektów kształcenia można ocenić pozytywnie. 
Doktoranci uczestniczą w pracach komisji oraz biorą czynny udział w życiu jednostki. 
Interesariusze zewnętrzni nie uczestniczyli w pracach związanych z procesem określania 
efektów kształcenia. 
Studia podyplomowe: Udział interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w kształtowaniu 
programu obu studiów podyplomowych został przygotowany bardzo dobrze. 
 
4) Studia doktoranckie: Stosowany w jednostce podział punktów ECTS na przedmioty 

o charakterze podstawowym dla danej dziedziny nauki i przedmiotów specjalistycznych 

z danej dyscypliny oraz zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub 

zawodowe można uznać za prawidłowy. Zmiany wymaga weryfikacja punktów z podziałem 

na godziny kontaktowe oraz godziny pracy własnej doktoranta. 



Studia podyplomowe: Studiom podyplomowym Projektowanie instalacji i urządzeń 
elektrycznych wspomagane komputerowo, prowadzonym w czasie 2 semestrów, 
prawidłowo przyporządkowano 61 punktów ECTS. Brak kart przedmiotów.  
Studiom podyplomowym Smart Power Grids – Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne, 
prowadzonym w czasie 2 semestrów, prawidłowo przyporządkowano 82 punkty ECTS. 
Karty przedmiotów nie zawierają informacji o wymiarze pracy własnej słuchacza (w 
punktach ECTS i godzinach), o wymiarze godzin i punktów ECTS wynikających z 
bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.  
Dla obu studiów podyplomowych nie ma możliwości określenia prawidłowości doboru 
nakładu pracy i czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.  
Konieczne jest wprowadzenie na Uczelni wymogu przygotowania kart przedmiotów dla 
studiów podyplomowych. 
5) Studia doktoranckie: Zarówno system oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów i 

efektów kształcenia, jak i udział uczestników studiów III jako interesariuszy wewnętrznych 

w procesie określania efektów kształcenia ocenia się pozytywnie. 

Studia podyplomowe: W dokumentacji obu studiów podyplomowych załączono tabelę 
Zakładane efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji i dokumentacji, w której nie ma 
prawidłowo zapisanych informacji o weryfikacji efektów kształcenia. 
Informacje o studiach podyplomowych są dostępne dla słuchaczy studiów podyplomowych 
oraz innych osób. 
 
 

4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę dla realizacji 
zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 
 
1)  Wydział Elektryczny ma stabilną sytuację kadrową. Zatrudnienie na Wydziale według 
stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 94 etaty nauczycieli akademickich, w tym 25 
pracowników samodzielnych. Kadra ta obsługuje trzy kierunki studiów prowadzone na 
Wydziale: elektrotechnikę, automatykę i robotykę oraz mechatronikę, na których studiuje 
1908 studentów (wg stanu na 30.11.2013) oraz studia doktoranckie (26 słuchaczy wg stanu 
na 31.12.2013) i studia podyplomowe. W latach 2009-2013 wielu samodzielnych 
pracowników Wydziału Elektrycznego, w szczególności profesorów tytularnych, osiągnęło 
wiek emerytalny. Z tego powodu, w latach 2011-2013 na Wydziale podjęto działania 
związane z pozyskiwaniem samodzielnych pracowników nauki. Jednym z działań jest 
przyznawanie adiunktom półrocznych płatnych urlopów naukowych lub zmniejszanie 
pensum dydaktycznego. W okresie 2009-2013 w udzielono 4 tego typu urlopy. Ponadto 
Władze Wydziału pokryły koszty przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych dla 2 
pracowników Wydziału na innych uczelniach. Rada Wydziału Elektrycznego w 2013 r. 
wszczęła 5 przewodów habilitacyjnych i 1 postępowanie habilitacyjne dla pracowników 
Wydziału. Ponadto na Wydziale Elektrycznym toczą się, na różnych etapach, 3 postępowania 
o nadanie tytułu profesora. Przewiduje się kontynuowane odmładzania kadry naukowej. 
Wraz z odchodzeniem na emeryturę nauczycieli akademickich przyjmowani są asystenci 
naukowo-dydaktyczni, średnio 3-6 osób rocznie. Co roku Dziekan funduje stypendia 
doktorskie dla nowych doktorantów, których liczba wynosi do około 10 osób. Obecnie 
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w 
dyscyplinie elektrotechnika.  
W związku z obowiązującym stanem prawnym, w roku 2013, podjęto decyzję o 



nieprzedłużaniu uprawnień do doktoryzowania w Instytucie Energoelektryki oraz w 
Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Instytuty wystąpiły do CK z prośbą o 
przekazanie przewodów doktorskich, nie zakończonych do 30 września 2013 r. do dalszego 
procedowania przez Radę Wydziału Elektrycznego, posiadającą identyczne uprawnienia w 
dyscyplinie elektrotechnika. Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów, w dniu 28 
października 2013 r. wyraziła zgodę na przeniesienie wszczętych i niezakończonych 
przewodów doktorskich w Instytucie Energoelektryki oraz w Instytucie Maszyn, Napędów i 
Pomiarów Elektrycznych na Wydział Elektryczny. Od 1.10.2013 r. wszystkie sprawy w tym 
zakresie prowadzone są przez Radę Wydziału Elektrycznego, wspieraną przez odpowiednie 
komisje doktorskie.  
Ze względu na przewidywane odejścia na emeryturę samodzielnych pracowników, 
niezbędne jest zwiększenie liczby wniosków o tytuł profesora oraz przewodów/postępowań 
habilitacyjnych. Działania zaradcze w tym zakresie przedstawiono w punkcie 2.3 Raportu. 
 
Rozwój kadry nauczycieli akademickich w latach 2009-2013 przedstawiono w tabeli: 
 

Liczba uzyskanych 
stopni i tytułów  

2009 2010 2011 2012 2013 Sumy 

Tytuł profesora 1 1 0 4 1 7 

Doktor habilitowany 0 0 1 1 3 5 

Doktor 4 8 7 11 10 40 

 
Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, posiadając uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie 
elektrotechnika, wspiera również rozwój kadry naukowej w tej dyscyplinie w kraju. W 2013 
roku wszczęto na Wydziale Elektrycznym 2 przewody habilitacyjne pracowników naukowych 
z innych uczelni wyższych. 
Zgodnie z zaleceniami sformułowanymi przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej w czasie oceny programowej kierunku „automatyka i robotyka”, Wydział 
Elektryczny Politechniki Wrocławskiej podjął starania związane z uzyskaniem uprawnień do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i 
robotyka. W tym celu niezbędne jest wykształcenie lub zatrudnienie odpowiedniej liczby 
samodzielnych pracowników nauki oraz osób ze stopniem doktora nauk technicznych w 
dyscyplinie automatyka i robotyka. 21 stycznia 2014 roku Rada Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Poznańskiej wszczęła przewód doktorski uczestnikowi studiów doktoranckich 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie naukowej automatyka i 
robotyka. Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej zadeklarował pokrycie kosztów tego 
postępowania. Planowane jest wszczęcie kolejnych przewodów doktorskich w tej 
dyscyplinie, a następnie zatrudnianie na stanowiskach asystentów osób, które uzyskają 
stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. 
Wydział Elektryczny zatrudnia, oprócz nauczycieli akademickich, odpowiednią liczbę 
pracowników obsługi dydaktyki, pracowników inżynieryjno-technicznych i technicznych, a 
także pracowników biblioteki, którzy zapewniają właściwą pracę Wydziału i wypełnianie jego 
funkcji dydaktycznych i badawczych. Liczba pracowników pomocniczych dostosowana jest do 
potrzeb Wydziału. Nie przewiduje się zwiększania zatrudnienia w tej grupie pracowników. 
Wydział wspiera podnoszenie kwalifikacji pracowników obsługi, m.in. przez 



współfinansowanie studiów i kursów dokształcających w zakresie związanym z działalnością 
zawodową i zajmowanym stanowiskiem. 
 
Rozwój naukowy młodej kadry akademickiej skupia się głównie na:  
• kształceniu doktorantów w celu uzupełnienia istniejącego stanu kadr nauczycieli 

akademickich,  
• wspomaganiu adiunktów w uzyskiwaniu przez nich stopnia doktora habilitowanego, 
• tworzeniu warunków rozwoju doktorom habilitowanym, umożliwiających wnioskowanie 

o nadanie tytułu naukowego profesora. 
 
Na studiach doktoranckich rokrocznie jest ustalana liczba stypendiów dla nowo przyjętych 
studentów. Doktoranci uczestniczą w badaniach naukowych doświadczonych pracowników, 
często są włączani do zespołów badawczych, co skutkuje dużą ilością publikacji naukowych. 
Mają oni możliwość korzystania ze staży naukowych, także zagranicznych. Na Wydziale dba 
się o odmładzanie kadry naukowej. Wraz z odchodzeniem na emeryturę nauczycieli 
akademickich przyjmowani są asystenci naukowo-dydaktyczni, w większości będący 
absolwentami studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale. 
W latach 2009-2013 wielu samodzielnych pracowników osiągnęło wiek emerytalny, 
szczególnie wielu profesorów tytularnych. Z tego powodu w latach 2011-2013 podjęto na 
Wydziale działania związane ze zintensyfikowaniem procesu uzyskiwania stopnia doktora 
habilitowanego. Przyznawano adiunktom półroczne płatne urlopy naukowe (4 osoby) lub 
zmniejszano pensum dydaktyczne (1 osoba). Pracowników zachęcano do odbywania staży 
zagranicznych. Władze Wydziału podjęły się pokrycia znacznych kosztów przeprowadzenia 
przewodów habilitacyjnych 2 pracowników Wydziału na innych uczelniach. Taka polityka 
kadrowała zaowocowała uzyskaniem stopni doktora habilitowanego przez pracowników 
Wydziału: 1 w 2012 roku, 3 w 2013 roku. W 2013 roku otwarto jeszcze 5 przewodów 
habilitacyjnych i 1 postępowanie habilitacyjne pracowników Wydziału. Ponadto na Wydziale 
Elektrycznym toczą się na różnym etapie 3 postępowania o nadanie tytułu profesora nauk 
technicznych.  
Z tego powodu rozwój kadry Wydziału na tle Uczelni można uznać za dobry. W latach 2009-
2013 Rada Wydziału, Rada Instytutu Energoelektryki i Rada Instytutu Maszyn, Napędów i 
Pomiarów Elektrycznych nadały w sumie stopień doktora 40 osobom, a 5 pracowników 
Wydziału uzyskało stopień doktora habilitowanego. Rada Wydziału Elektrycznego 
wnioskowała o nadanie profesora dla 7 osób (nie wszystkie osoby pochodziły z Wydziału). 
Rozpoczęte na różnym etapie przewody habilitacyjne i postępowania o nadania tytułu 
profesora stawiają przyszłość Wydziału w korzystnej sytuacji kadrowej. 
Wydział zatrudniał, w roku akademickim 2012/2013, 156 nauczycieli akademickich (w tym 9 
profesorów, 15 doktorów habilitowanych i 67 doktorów). Posiadane uprawnienia 
przyczyniają się do rozwoju własnej kadry pracowników dydaktycznych i naukowo-
badawczych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nikt z nauczycieli akademickim nie jest 
zatrudniony w Politechnice Wrocławskiej jako w dodatkowym miejscu pracy, co świadczy o 
jakości i stabilizacji kadry.  
Zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale utrzymuje się na względnie stałym 
poziomie i nieznacznie przekracza 90 osób, co przy wzroście liczby studentów w stosunku do 
roku 2009 o 44% skutkuje znaczną liczbą godzin ponadwymiarowych ponad obowiązujące 
pensum (o 35%) i zatrudnianiem do prowadzenia zajęć dydaktycznych emerytowanych, 
doświadczonych, pracowników naukowych. Pracownicy na spotkaniu z Zespołem 



Oceniającym stwierdzili, że na Wydziale nie widzą problemu zbyt dużego obciążenia 
dydaktycznego.  
Wydział Elektryczny ma bardzo dobrą proporcję liczby kadry do liczby studentów (1/21).  
Dane na temat liczby studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w roku 
akademickim 2013/2014, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Raporcie Samooceny, 
prezentuje poniższa tabela  
 

 
Kierunek i poziom studiów 

Liczba studentów Liczba absolwentów 

Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonar
ne 

Elektrotechnika I stopnia 617 275 64 44 

Elektrotechnika II stopnia 102 161 68 74 

Elektrotechnika JSM 1 0 3 0 

Automatyka i Robotyka I 
stopnia 

540 0 51 0 

Automatyka i Robotyka II 
stopnia 

25 0 12 0 

Automatyka i Robotyka JSM 0 0 4 0 

Mechatronika I stopnia 187 0 0 0 

Sumy 1472 436 202 118 

 

Liczba uczestników 
studiów doktoranckich 

Liczba słuchaczy studiów 
podyplomowych 

26 15 

 
Obecnie osiemnastu pracowników Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej 
zatrudnionych jest także poza jednostką, w tym ośmiu w innych szkołach wyższych lub 
placówkach naukowo - technicznych, a dziesięciu prowadzi działalność gospodarczą. Stanowi 
to około 11,5% łącznej liczby nauczycieli akademickich Wydziału, a więc faktyczna skala 
zjawiska nie wydaje się groźna. Zdaniem władz Wydziału, zatrudnienie pracowników w 
innych szkołach wyższych prowadzi często do zacieśnienia współpracy pomiędzy obydwiema 
jednostkami naukowymi. Natomiast prowadzenie działalności gospodarczej przez 
pracowników Wydziału jest w większości przypadków związane z branżą elektrotechniczną i 
służy pozyskiwaniu doświadczenia uwzględnianego np. przy doborze pracowników do 
minimum kadrowego na danym kierunku.  
Przegląd obszarów aktywności naukowej stanowi podstawę do stwierdzenia zgodności 
kompetencji kadry nauczającej z wymogami wszystkich kierunków i stopni prowadzonego na 
Wydziale kształcenia (w tym także studiów doktoranckich) oraz spójności reprezentowanych 
przez kadrę specjalności z efektami kształcenia dla prowadzonych w jednostce kierunków 
studiów. Liczba pracowników naukowych posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego zapewnia zachowanie warunków minimum kadrowego dla wszystkich 
prowadzonych kierunków i poziomów kształcenia. 
 
Polityka kadrowa Wydziału uwzględnia potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji 
pracowników i stwarza przyjazny klimat do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.  
W latach 2008 – 2013 na wnioski nauczycieli akademickich udzielono dwóch płatnych 
urlopów naukowych (na okres sześciu miesięcy) na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. 



Decyzją Dziekana Wydziału Elektrycznego są przyznawane Granty Dziekańskie służące 
rozwojowi młodych naukowców. W roku 2013 przyznanych zostało 21 takich grantów. W 
latach 2006 – 2013 udzielono dwóch stypendiów habilitacyjnych i doktorskich. 
Wydział stosuje zasadę konkursu otwartego dla zatrudniania nauczycieli akademickich. 
Zasady doboru kadry stanowiącej minimum kadrowe na kierunkach studiów mają charakter 
wielokryterialny. Uwzględnia się przepisy rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (Dz.U. 2012 poz. 983) i ponadto: dorobek naukowy i dydaktyczny (jakość 
materiałów dydaktycznych), wymagania językowe, opinię bezpośredniego przełożonego 
(m.in. hospitacje), ocenę studentów, wyniki oceny okresowej. Przydział zajęć dydaktycznych 
jest zgodny z kwalifikacjami nauczycieli akademickich i uprawianą przez nich tematyką 
badawczą. 
 
Weryfikacja jakości wykonywania zadań dydaktycznych przez poszczególnych nauczycieli 
akademickich odbywa się głównie metodą hospitacji zajęć dydaktycznych i przez ankietowe 
badanie opinii studentów i doktorantów. W ciągu ostatniego pół roku około połowa 
nauczycieli akademickich Wydziału była hospitowana, co ocenia się pozytywnie. 
Zespół Oceniający stwierdza, że polityka kadrowa Wydziału jest prawidłowa, ukierunkowana 
na zapewnienie osiągania efektów kształcenia określonych dla prowadzonych w jednostce 
kierunków studiów. 
Śledząc strukturę kwalifikacji nauczycieli akademickich jednostki zauważa się, że w grupie 
profesorów 9 osób reprezentuje dziedzinę nauk technicznych. Liczba doktorów 
habilitowanych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika wynosi 16 
osób. W przypadku doktorów, których łączna liczba wynosi 67 osób, nauki techniczne 
reprezentuje 67 nauczycieli, w tym w dyscyplinie elektrotechnika – 64, elektronika – 3. 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni podlegają okresowej ocenie, której podstawę prawną 
stanowią Ustawa o szkolnictwie wyższym oraz Statut Politechniki Wrocławskiej. Okresowa 
ocena dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich i odbywa się obecnie ustawowo co 2 lata 
(profesorowie tytularni – co 4 lata), zgodnie z regulaminem i Zarządzeniem Wewnętrznym 
Rektora (aktualnie ZW 48/2013). Szczegółowe kryteria oceny nauczycieli akademickich, 
stosownie do specyfiki uprawianych dyscyplin naukowych oraz realizowanej działalności 
dydaktycznej, ustalane są uchwałami Senatu oraz Rady Wydziału. Na posiedzeniu Rady 
Wydziału Elektrycznego w dniu 19.11.2012 r. podjęto uchwałę dotyczącą „Zasad i 
wytycznych oceny nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego PWr”. Dokument 
dostępny jest na stronie Wydziału Elektrycznego 
http://www.weny.pwr.wroc.pl/547843,51.dhtml oraz w dokumentacji sekretariatu 
Wydziału. 
Ocena przeprowadzana jest w oparciu o autoreferat nauczyciela akademickiego, który 
powinien zawierać informację o wszystkich zakresach aktywności, to znaczy działalności 
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, wraz z wydrukiem wykazu publikacji. Istotnym 
instrumentem oceny kadry są okresowe hospitacje zajęć, ankiety studenckie zajęć 
dydaktycznych oraz ankiety absolwentów. Corocznie prowadzony jest także monitoring 
aktywności pracowników, którzy zobowiązani są do przygotowania odpowiedniej ankiety. 
Bieżące monitorowanie aktywności pozwala na wychwycenie problemów, a także 
przeprowadzenie rozmów z wybranymi pracownikami. Władze Wydziału prowadzą politykę 
motywowania pracowników poprzez nagradzanie najaktywniejszych oraz wykorzystywanie 
dostępnych instrumentów finansowych, w tym podwyżek wynagrodzeń dla najlepiej 
ocenianych pracowników. 



Teraz po raz pierwszy jest możliwość oceny punktowej pracownika. Niektóre kryteria są 
wymierne, inne są niewymierne. Punktacja ministerialna jest uzupełniona przez wymagania 
wydziałowe, co ma swoje przełożenie na dofinansowanie. Jest to rozwiązanie systemowe 
stymulujące pracowników do publikowania w dobrych periodykach. 
Liczba i struktura kwalifikacji kadry Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej 
umożliwiają osiąganie zakładanych efektów kształcenia na najwyższym poziomie. Jednostka 
zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej. Władze Wydziału prowadzą politykę kadrową umożliwiającą 
rozwój kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników. Kadra prowadząca zajęcia w 
ramach studiów III stopnia zapewnia uzyskiwanie wiedzy przez doktorantów na 
oczekiwanym przez nich poziomie. Wykłady prowadzą głównie samodzielni pracownicy 
naukowi, natomiast laboratoria prowadzą głównie młodsi. Zajęcia prowadzone przez 
doktorantów są dobierane właściwie do ich kompetencji. 
Jako dorobek naukowy pracownika można zarejestrować w Bibliotece Głównej tylko te 
prace, które mają afiliację PWr. i Instytutu. Pracownicy oceniają to jako dobrą praktykę, 
ponieważ nadzór kierownika Zakładu zwiększa odpowiedzialność za jakość publikowanych 
wyników badań. 
Wydział prowadzi otwartą politykę rozwoju kadry. Jednym z stosowanych rozwiązań jest 
udzielanie pracownikom semestralnych urlopów do celów naukowych na potrzeby badań 
habilitacyjnych. Warto odnotować, iż w okresie 2009-2013 w skali całej Uczelni na 12 
Wydziałów, udzielono 15 tego typu urlopów, z czego 4 na Wydziale Elektrycznym. W roku 
2013 takie urlopy otrzymali tylko pracownicy Wydziału Elektrycznego. Przy ocenie postępów 
w pracy naukowej obowiązuje system punktów. Osoby, które otrzymały powyżej 800 
punktów dostały stałą podwyżkę. Są także nagrody rektorskie, które przyznawane są według 
wnoszonego wkładu punktowego. Młodzi pracownicy nauki, bez habilitacji, mogą 
otrzymywać stypendia. W niektórych przypadkach prac wykonywanych na zlecenie 
przemysłu firmy fundują nagrody dla studentów i pracowników współpracujących. 
Pracownicy oceniają politykę kadrową jako prawidłową, ale twierdzą, że władze Wydziału nie 
doceniają wystarczająco publikacji punktowanych Jest regulamin awansowania, konkursy na 
stanowiska uruchamia dziekan za zgodą rektora. Liczba stanowisk profesora nadzwyczajnego 
bez tytułu jest ograniczona na Wydziale do 1,2 stanowisk dla profesorów tytularnych. Przed 
konkursem jest wystąpienie kandydata na seminarium wydziałowym, po którym zdarza się, 
że kandydat nie przechodzi. Wymagania do uzyskania stanowiska profesora nadzwyczajnego 
bez tytułu zostały złagodzone, obecnie jednym z warunków jest otwarty przewód doktorski 
pod kierunkiem kandydata, oraz trzeba wykazać się dynamiką osiągnięć. Zespołowi 
Wizytującemu nie pokazano jednak odpowiedniej procedury. 
 
Zasady odbywania praktyk dydaktycznych przez doktorantów na studiach III stopnia określa 
Regulamin studiów doktoranckich na PWr przyjęty Zarządzeniem Rektora PWr nr 24/2012 z 
dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz Zasady zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum w roku 
akademickim 2013/2014 zatwierdzone Zarządzeniem Rektora PWr z dnia 3 lipca 2013 r. nr 
61/2013.  
Zapisy uwzględnione w Regulaminie studiów doktoranckich są zgodne z przepisami ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. doktorant ma obowiązek odbywania praktyk zawodowych 
w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Liczba 
godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta wynosi nie więcej niż 90 godzin 
na rok lub po 30 godzin w każdym roku akademickim, w którym doktorant nie otrzymuje 



stypendium. Pozytywnie ocenia się zasady dotyczące praktyk dydaktycznych uwzględnione 
w powyższych dokumentach, m.in. możliwość zmniejszenia wymiaru prowadzonych zajęć 
dydaktycznych lub całkowite zwolnienie z obowiązku ich odbycia w przypadku przebywania 
doktoranta w innym ośrodku naukowym (krajowym lub zagranicznym); jak również 
ograniczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z powodów losowych; czy zwolnienie 
z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorantów 
zatrudnionych w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego. Uczestnicy studiów III 
stopnia jako korzystne rozwiązanie wskazali również możliwość podejmowania pracy 
zarobkowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych za zgodą rady wydziału dotyczącą 
danego roku akademickiego, po zrealizowaniu liczby godzin praktyk zawodowych wyłącznie 
w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie. Ponadto pozytywnie ocenili 
także, iż w przypadku prowadzenia samodzielnie lub na zasadzie współuczestnictwa zajęć 
dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych w języku obcym, doktorantowi zalicza się 1.7 
godziny obliczeniowej za 1 godzinę prowadzonych zajęć. Doktoranci są formalnie przypisani 
do określonego Zakładu, w jakim pracuje opiekun naukowy/promotor, z którym technicznie i 
merytorycznie uzgadniają planowane zajęcia, co ocenia się pozytywnie. Informacje uzyskane 
zarówno podczas rozmów z uczestnikami studiów doktoranckich, jak i przedstawicielami 
Wydziału wskazują, że przydział zajęć jest zgodny z dziedziną własnej specjalizacji 
doktoranta, uwzględnia jego potrzeby oraz ograniczenia (np. czasowe) i ma na celu 
utrzymanie odpowiedniego poziomu oferty dydaktycznej dla studentów.  
Doktoranci pozytywnie ocenili również oferowane przez Wydział przygotowanie do odbycia 
praktyk dydaktycznych, tj. uzyskanie kwalifikacji w zakresie metod i technik prowadzenia 
zajęć dydaktycznych poprzez uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez 
nauczycieli akademickich oraz kursie dydaktycznym: Kurs dydaktyczny szkoły wyższej, 
wprowadzonym Zarządzeniem Rektora PWr nr 19/2011  z dnia 25 marca 2011 r., którego 
celem jest doskonalenie kompetencji pracowników w zakresie planowania, organizowania 
i realizowania procesu kształcenia i wychowywania studentów.  
Zasady doboru kadry naukowo - dydaktycznej do potrzeb wynikających z prowadzonego 
kształcenia i badań naukowych realizowanych przez doktorantów oceniane są przez 
uczestników studiów III stopnia jako zadowalające. Doktoranci podkreślali również, iż liczba 
nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny jest adekwatna do liczby 
jego uczestników. Stosunek liczby doktorantów do liczby pracowników samodzielnych 
gwarantuje właściwą opiekę i nadzór merytoryczny nad prowadzonymi pracami. Pozytywnie 
można także ocenić porównanie specjalizacji naukowych kadry dydaktycznej Wydziału 
w zestawieniu z prowadzonymi przez pracowników przedmiotami. Jako korzystne 
rozwiązanie przyjmuje się również, iż przy określaniu struktury kadry naukowo-dydaktycznej 
na studiach doktoranckich brana jest pod uwagę: potrzeba poszerzenia wiedzy w zakresie 
głównych specjalności, konieczność poszerzenia wiedzy ogólnej, konieczność rozszerzenia 
wiedzy w zakresie interdyscyplinarnym, kontrola indywidualnych postępów w realizacji pracy 
doktorskiej. Procedurę obsadzania na studiach doktoranckich wprowadzono Zarządzeniem 
Wewnętrznym Dziekana Wydziału Elektrycznego nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. 
Przedstawiona podczas wizytacji struktura kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia 
z doktorantami Wydziału Elektrycznego z semestru zimowego roku akademickiego 
2013/2014 wskazuje, że zajęcia prowadzone były przez 13 samodzielnych nauczycieli 
akademickich i 3 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora, co ocenia się 
pozytywnie. 
 



2. W procesie kształcenia wykorzystywana jest bogata baza dydaktyczna i badawcza będąca 
do dyspozycji Wydziału Elektrycznego PWr, a także infrastruktura innych jednostek Uczelni. 
Doktoranci i studenci mają możliwość korzystania z całej bazy dydaktycznej i badawczej 
oferowanej przez Wydział – w tym z sal wykładowych i laboratoryjnych oraz pracowni 
specjalistycznych. 
Wszystkie duże sale wykładowe wykorzystywane w procesie dydaktycznym na Wydziale 
Elektrycznym wyposażone są w aparaturę audio-wizualną oraz bezprzewodowy dostęp do 
sieci internetowej. 
Zespół Oceniający wizytował wybrane laboratoria i pomieszczenia dydaktyczne. Większość 
laboratoriów  wyposażonych jest w nowoczesny sprzęt oraz starannie wykonane stanowiska 
pomiarowe. W kilku laboratoriach powinna nastąpić częściowa modernizacja sprzętu 
pomiarowego.  
Wydział w sposób ciągły modernizuje swoją bazę naukowo-dydaktyczną.  
Doktoranci i studenci Wydziału Elektrycznego mają dostęp do usług informatycznych: 
konto poczty elektronicznej 
wirtualny dziekanat (bieżące postępy w nauce, deklaracje przedmiotów, elektroniczna 
obsługa podań i dokumentów, komunikacja z wykładowcami, elektroniczne sprawozdania z 
zajęć, dostęp do materiałów dydaktycznych, indywidualny plan zajęć), 
sieć bezprzewodowa,  
konta umożliwiające pracę zdalną nad projektami i zadaniami realizowanymi w ramach zajęć,  
oprogramowanie specjalistyczne, w skład którego wchodzi między innymi: Matlab, MSDN AA 
– Academy Program.  
 
W ramach Wydziału Elektrycznego działa biblioteka dydaktyczno-naukowa usytuowana w 
Budynku Głównym Wydziału. Księgozbiór biblioteki zawiera książki z zakresu elektrotechniki, 
energoelektroniki, elektroenergetyki i wysokich napięć, metrologii elektrycznej, informatyki 
oraz nauk podstawowych. Dostępne zasoby biblioteczne są uzupełniane i aktualizowane. 
Biblioteka posiada w tej chwili w swych zbiorach 5430 woluminów (z czego znaczną część 
stanowi literatura anglojęzyczna), 1582 prac magisterskich i inżynierskich. Księgozbiór 
biblioteki jest umieszczony w systemie ALEPH i przez to widoczny w Internecie dla wszystkich 
uprawnionych, do których należą wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału. 
Biblioteka wyposażona jest w ogólnodostępne  stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu i do wszystkich zasobów elektronicznych Politechniki Wrocławskiej. Zawiera pełno-
tekstowe czasopisma, książki w wersji on-line, liczne bazy polskie i zagraniczne (AIP/APS, 
Dawsonera, Ebrary, INSPEC, Science Direct on Line, SPIE Digital Library, Springer, ibuk.pl, 
BazTech i inne). 
Głównym zadaniem biblioteki jest odpowiedni dobór literatury, właściwe udostępnianie 
zbiorów, usługi informacyjne zgodne z profilem studiów i obszarem działań naukowych, 
realizowanych na Wydziale. Na potrzeby doktorantów Biblioteka dokonuje zakupu bieżącej 
literatury, na wnioski nauczycieli akademickich lub doktorantów. 
Uczelnia, w chwili obecnej organizuje i oddaje do użytku supernowoczesną, środowiskową 
Bibliotekę Nauk Ścisłych i Technicznych BIBLIOTECH, która będzie jednocześnie Dolnośląskim 
Centrum Informacji Naukowo – Technicznej. Będzie instytucją odpowiedzialną za 
gromadzenie i udostępnianie szeroko pojętej literatury technicznej oraz organizację 
zdecydowanie łatwiejszego dostępu do informacji naukowo-technicznej dla potrzeb edukacji 
w zakresie nauk ścisłych oraz dla zaplecza naukowo-badawczego w skali całego kraju. 



Informacje o tym przedsięwzięciu znajdują się pod adresem 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/2046141,241.dhtml 
W opinii doktorantów pozytywnie także można ocenić odpowiedni dobór literatury w 
bibliotekach, właściwe udostępnianie zbiorów, usługi informacyjne zgodne z profilem 
studiów i obszarem działań naukowych, realizowane zarówno w ramach Biblioteki Głównej 
PWr, jak i Biblioteki Wydziałowej WE dzięki któremu mogą oni korzystać z nowoczesnych 
zasobów elektronicznych oraz polskich i zagranicznych baz danych. System oferuje 
użytkownikom dostęp do elektronicznych źródeł informacji naukowej, takich jak czasopisma 
elektroniczne, oraz do katalogów komputerowych podręczników, skryptów, książek i 
czasopism, które umożliwiają czytelnikom zdalne wyszukiwanie i zamawianie publikacji, co 
ocenia się pozytywnie. 
 
Należy podkreślić, że Wydział posiada dostęp do zasobów lokalowych wystarczających do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych na odpowiednim poziomie. 
Zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne odbywają się w dobrych warunkach lokalowych i przy 
wykorzystaniu dobrego wyposażenia. Liczebność grup jest zgodna z normami uczelnianymi, 
przy czym grupy ćwiczeniowe w laboratoriach specjalistycznych o szczególnych zagrożeniach 
(wysokie napięcia, wirujące masy) mają liczebności obniżone na postawie indywidualnych 
decyzji Rektora. 
Wyposażenie podstawowych laboratoriów jest na dobrym poziomie. Stwierdza się, że 
pracownicy dbają o porządek, wyposażenie, gotowość urządzeń do prowadzenia badań i 
ćwiczeń. 
Dostęp do Internetu w pomieszczeniach Wydziału jest powszechny przez sieć WiFi. 
Studenci i doktoranci nie mają problemów z dostępem do komputerów i laboratoriów 
Wydziału. 
Wydział dysponuje wystarczającą liczbą laboratoriów specjalistycznych. 
 
Zespół Oceniający stwierdza, że infrastruktura dydaktyczna i naukowa Wydziału 
Elektrycznego jest stale rozwijana i unowocześniana, przy dużym udziale środków z Unii 
Europejskiej. Jest ona w pełni dostosowana do profilu i rozmiarów prowadzonego na 
Wydziale kształcenia. 
Wydział Elektryczny pozyskuje finansowanie na rozbudowę bazy dydaktycznej, 
laboratoryjnej w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb programów kształcenia na 
prowadzonych kierunkach „elektrotechnika”, „automatyka i robotyka” oraz „mechatronika”. 
W załącznikach do Raportu Samooceny zamieszczono: wykaz sal wykładowych na Wydziale 
wraz z wyposażeniem (Załącznik 32), wykaz laboratoriów o charakterze dydaktycznym i 
badawczym wraz z prowadzonymi w nich kursami oraz realizowaną tematyką naukową 
(Załącznik 27), wykaz laboratoriów komputerowych wraz z zainstalowanym 
oprogramowaniem (Załącznik 33).  
 
Wśród laboratoriów są również dwa powszechnie dostępne dla studentów; jedno czynne w 
godzinach pracy dziekanatu, drugie czynne w godzinach pracy Biblioteki Wydziałowej. Nad 
sprzętem znajdującym się w laboratoriach sprawują opiekę kierownicy laboratoriów. Oni, w 
porozumieniu z władzami Instytutów i Wydziału, dbają o to, aby stanowiska laboratoryjne 
odzwierciedlały aktualny stan rozwoju techniki w danej dziedzinie. Ewidencję sprzętu 
prowadzą inżynierowie ds. aparatury, a opiekę techniczną (konserwacja, drobne naprawy) - 
pracownicy inżynieryjno - techniczni. Ważnym elementem weryfikacji infrastruktury 



dydaktycznej jest opinia samych użytkowników, czyli studentów, wyrażana w badaniach 
ankietowych. Wyniki tej analizy są brane pod uwagę przez WKOZJK. 
Zgodnie z Pismem Okólnym 6/2004 w sprawie dopuszczenia laboratoriów i pracowni 
specjalistycznych do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych (Załącznik 34 raportu 
samooceny), corocznie w terminie do 30 września, Instytuty powołują Komisje, które 
dokonują przeglądu laboratoriów dydaktycznych w celu dopuszczenia ich do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych w kolejnym roku akademickim. Wszystkie laboratoria komputerowe na 
Wydziale mają zapewniony stały szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dodatkowo, na 
terenie Uczelni dostępny jest bezprzewodowy Internet (Wi-Fi). Studenci mają zapewniony 
dostęp do Internetu także w domach studenckich. Wydział Elektryczny dysponuje 
odpowiednią liczbą sal wykładowych, komputerowych, laboratoryjnych umożliwiających 
prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów. W razie potrzeby 
istnieje możliwość odpłatnego wynajęcia sal w innych jednostkach Uczelni. Nad 
prawidłowym wykorzystaniem sal dydaktycznych sprawują kontrolę wyznaczeni pracownicy 
dziekanatu. 
Uczestnicy studiów doktoranckich mają do dyspozycji 45 laboratoriów o charakterze 
dydaktyczno-badawczym lub badawczym. Uczestnicy studiów doktoranckich pozytywnie 
oceniają infrastrukturę dydaktyczną, badawczą i naukową jednostki, w tym pracownie 
specjalistyczne, m.in. powstałe w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej 
Międzyinstytutowe Laboratorium Energetyki Odnawialnej utworzone w 2011 r., zawierające 
11 unikatowych stanowisk służących badaniom w dziedzinie źródeł odnawialnych, w tym 
układów regulacji i zabezpieczeń, modelowania i symulacji, bezpieczeństwa elektrycznego, 
badania generatorów, przekształtników, dielektrycznych materiałów aktywnych, a także 
badawczy system fotowoltaiczny zainstalowany na dachu budynku Wydziału Elektrycznego. 
Stanowiska zostały zakupione w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej za kwotę 
blisko 2,8mln PLN. Ponadto funkcjonują specjalistyczne Akredytowane Laboratorium 
Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektroenergetyce (AB 549) oraz Laboratorium 
Sterowania Urządzeniami i Napędami Przemysłowymi. W ramach działalności laboratoriów 
prowadzone są prace naukowe i badania dla przemysłu. Zdaniem uczestników studiów III 
stopnia laboratoria, w których doktoranci prowadzą badania posiadają odpowiednie dla 
specyfiki pracowni aparaty i sprzęt laboratoryjny. Z przedstawionych podczas wizytacji 
podsumowań wynika, że doktoranci nie tylko korzystają z infrastruktury badawczej i 
stanowisk badawczych stanowiących wyposażenie laboratoriów, ale również opracowują 
własne stanowiska badawcze dla potrzeb realizacji prac doktorskich co przyjmuje się jako 
korzystne rozwiązanie. Lista opracowanych 22 stanowisk badawczych znajduje się w 
Załączniku 44 do Raportu Samooceny. 
Pozytywnie również oceniają doktoranci laboratoria komputerowe wyposażone 
w kompleksowe oprogramowanie, m.in. MS Visio, OpenOffice, OriginPro, AutoCAD, PSCAD, 
Matlab, MD Adams, Visual Studio, Eclipse, NetBeans IDE, Dev C++, FreePascal, ETS, Maxwell 
SV, Dialux, Windows XP, MS Office (Excel, Access, Word, PowerPoint).  
W ramach projektu NCN wytworzono system monitoringu jakości energii zainstalowany w 
sieci Tauron Dystrybucja SA, Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. Ponadto funkcjonuje 
Akredytowane Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektroenergetyce (AB 
549), a w roku 2009 uruchomiono Laboratorium Sterowania Urządzeniami i Napędami 
Przemysłowymi – akredytowane przez OMRON Electronic. Prowadzone są w nim zajęcia 
dydaktyczne oraz kursy dokształcając programowania sterowników PLC firmy Omron na kilku 
poziomach zaawansowania, kończące się certyfikatem firmy OMRON. 



Łączne nakłady na infrastrukturę badawczą wyniosły w latach 2009-2013 prawie 8 mln PLN. 
Aktualną charakterystykę bazy laboratoryjnej zamieszczono w Załączniku 27 do Raportu 
Samooceny. 
W celu realizacji procesu dydaktycznego Wydział wykorzystuje głównie własne zasoby 
kadrowe i materialne. Poza praktykami i wycieczkami studenckimi oraz pracami 
dyplomowymi realizowanymi przy współpracy z przemysłem nie prowadzi się zajęć 
dydaktycznych w firmach i instytucjach zewnętrznych poza jednostką.  
Z dokumentacji otrzymanej od Uczelni oraz z informacji uzyskanych podczas spotkania 
Zespołu Wizytującego z kadrą dydaktyczną na Wydziale wynika, że nauczyciele akademiccy 
zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie realizacji prac badawczych. 
Za szczególnie ważne z punktu widzenia poszerzania doświadczeń zawodowych można uznać 
prace badawcze wykonywane dla przemysłu krajowego i zagranicznego, badania w ramach 
projektów badawczych konsorcjów uczelni i przemysłu tzw. projektów celowych, 
rozwojowych, prowadzonych obecnie głównie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a 
także w ramach funduszy strukturalnych jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 
Dodatkowym elementem zbliżenia do realiów rynkowych jest udział praktyków 
prowadzących zajęcia ze studentami. Z analizy otrzymanej dokumentacji oraz informacji 
otrzymanych podczas spotkania zespołu wizytującego ze studentami i kadrą dydaktyczną 
Wydziału wynika, że liczba zajęć prowadzonych przez praktyków/osób spoza Uczelni 
obecnych na podstawowym etapie kształcenia (studiach inżynierskich i magisterskich) jest 
mała. Dopiero na studiach podyplomowych i kursach występuje odpowiedni udział 
praktyków. 
Rekomendowane jest, między innymi, wprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w 
instytucjach i firmach pracodawców dostępnych poza praktykami i w ramach konkretnych 
prac dyplomowych, oraz prowadzenie wykładów eksperckich przez pracowników firm 
współpracujących z Wydziałem. 
 
Studia podyplomowe „Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane 
komputerowo” – edycje 10, 11 i 12 prowadzone były w Laboratorium Komputerowo 
Wspomaganego Projektowania Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych oraz w 
Laboratorium Inteligentnych Instalacji Elektrycznych. Laboratorium Komputerowo 
Wspomaganego Projektowania Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych wyposażone jest 
w 16 stanowisk komputerowych. Na każdym z komputerów zainstalowanych jest kilka 
systemów wspomagania projektowania, w tym oprogramowanie typu CAD, służących do 
zajęć dydaktycznych prowadzonych zarówno w ramach studiów stacjonarnych, 
niestacjonarnych jak i studiów podyplomowych. W Laboratorium Inteligentnych Instalacji 
Elektrycznych znajduje się 5 stanowisk wyposażonych w urządzenia systemów 
inteligentnych, w tym dwa stanowiska w systemie KNX, dwa stanowiska w systemie LCN oraz 
stanowisko w systemie instalacji WAGO-I/O-System.  
Zajęcia laboratoryjne w ramach studiów podyplomowych Smart Power Grids - edycja 1 i 2, 
prowadzone były w laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKE). Laboratorium 
to jest jednostką utworzoną w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki 
Politechniki Wrocławskiej w 1988 roku z myślą o prowadzeniu w nim prac naukowych oraz 
jako zaplecze badawcze dla przedsiębiorstw z branż elektrycznej, elektronicznej i 
informatycznej, działających na Dolnym Śląsku. Posiada ono następujące certyfikaty: 
Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB Nr 167 (od 1998), PCBC_Small 
Certyfikat akredytacji w zakresie badania kabli współosiowych nr L167/1/98, wydany przez 



PCBiC. W ramach studiów podyplomowych większość kursów prowadzona jest w formie 
wykładów. Odbywają się one w salach wyposażonych w audiowizję połączoną z internetem. 
Ze względu na eksperymentalny charakter kierunków prowadzonych w wizytowanej 
jednostce, większość przygotowanych przez studentów prac dyplomowych jest wynikiem 
projektów badawczych i prac pomiarowych wykonywanych przez studentów pod nadzorem 
promotorów. Wyniki wykonanych prac stanowią często punkt odniesienia do dalszej pracy 
naukowej na studiach II i III stopnia. 
Liczne prace dyplomowe są realizowane przy współpracy z przemysłem. Tematy prac 
dyplomowych zgłaszane przez pracowników zatwierdza RW. Ponadto każdy prodziekan 
może zatwierdzać prace dyplomowe indywidualne, w tym te, które są zgłaszane przez firmy 
przemysłowe. Dyplomaci wykonujący prace zgłoszone przez firmy mają konsultantów ze 
strony firmy. Podstawą realizacji takiej pracy jest pisemna prośba od pracodawcy do 
dziekana o zgodę na realizację zgłaszanego tematu. Funkcjonuje także inna forma zgłaszania 
tematów z przemysłu: pracodawca wystawia listę tematów, a Wydział wybiera z niej te, 
które są interesujące dla Wydziału i dyplomantów. Tę formę wykorzystuje jeden z głównych 
pracodawców regionu – KGHM, oraz firma Tauron, której pracownicy wybierają tematy prac 
dyplomowych z firmy. Istnieje także możliwość wspólnego dyplomowania. 
Do zasobów kadrowych i infrastruktury Wydziału Elektrycznego należy również Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, w którym od roku akademickiego 
2007/08 prowadzone są studia wyłącznie na pierwszym stopniu studiów inżynierskich 
zgodnie z systemem bolońskim. Do końca roku akademickiego 2013/2014 ZOD w Legnicy 
kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych m.in. na kierunku „elektrotechnika”. 
Dotychczas studenci tego kierunku większość przedmiotów na I i II roku studiów realizowali 
w ZOD w Legnicy, a pozostałe realizowali w jednostce macierzystej, tj. na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki we Wrocławiu. Po przekształceniu Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego w Legnicy w Wydział Techniczno-Przyrodniczy (pozostający jednak w roku 
akademickim 2013/2014 w organizacji), od roku akademickiego 2014/2015 kształcenie 
będzie się odbywało już w ramach Wydziału Techniczno-Przyrodniczego PWr. Z uwagi na 
konieczność dokończenia przez studentów pełnego cyklu kształcenia będzie ono realizowane 
do zakończenia w cyklu siedmiosemestralnym, włącznie z obroną pracy dyplomowej. 
Tematyka prac dyplomowych będzie ściśle nakierowana na lokalny przemysł i gospodarkę.  
Wszystkie kierunki studiów prowadzone w ZOD w Legnicy zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Senat Politechniki Wrocławskiej oraz posiadają pozytywną ocenę jakości kształcenia 
wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. 
Kształcenie dotychczas jest realizowane według wydziałowych planów studiów, zgodnie z 
przyjętymi w Politechnice Wrocławskiej standardami nauczania, przez nauczycieli 
akademickich macierzystych wydziałów. Po przekształceniu Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego w Legnicy w Wydział Techniczno-Przyrodniczy PWr. początkowo zajęcia nadal 
będą prowadzone przez nauczycieli akademickich wydziałów wrocławskich według planów 
nauczania i programu studiów identycznych z dotychczas realizowanymi. Docelowo jednak w 
miarę zatrudniania własnej kadry akademickiej Wydział będzie realizował kształcenie w 
oparciu o nią. Już na etapie organizacji Wydziału (do 30. września 2014 r.) będzie 
zatrudnionych 5 pracowników samodzielnych (1 profesor tytularny i 4 doktorów 
habilitowanych) oraz kilku nauczycieli akademickich ze stopniem doktora nauk technicznych. 
Docelowo kształcenie na Wydziale będzie prowadzone w ramach nowych kierunków, nie 
reprezentowanych we Wrocławiu.  



Wydział Techniczno-Przyrodniczy Politechniki Wrocławskiej w Legnicy dysponuje 
rozbudowanym zapleczem dydaktycznym i socjalnym. Zajęcia prowadzą głównie pracownicy 
dojeżdżający z wydziałów wrocławskich PWr. Wydział zatrudnia również pracowników 
inżynieryjno-technicznych, administracyjnych oraz do spraw toku studiów, którzy zajmują się 
obsługą cyklu kształcenia w oparciu o Jednolity System Obsługi Studentów obowiązujący w 
całej Politechnice Wrocławskiej. 
Ogółem Wydział Techniczno-Przyrodniczy ma 15 sal wykładowych, ćwiczeniowych i 
seminaryjnych w tym 3 sale o pojemności do 120 miejsc, 7 sal o pojemności do 60 miejsc i 5 
sal o pojemności do 40 miejsc. Sale wyposażone są w ekrany, zaciemnienie, sieć 
informatyczną oraz przenośne i stacjonarne zestawy prezentacji multimedialnych i rzutników 
pisma. 
Zaplecze laboratoryjno-techniczne, stale modernizowane i doposażane aparaturowo, 
stanowią umiejscowione w 18 salach laboratoria, w tym m.in. wykorzystywane w kształceniu 
na kierunku „elektrotechnika”: trzy komputerowe, fizyki, metrologii warsztatowej, 
wytrzymałości materiałów, elektrotechniki, miernictwa elektrycznego i podstaw elektroniki. 
W budynku Wydziału znajduje się również biblioteka, która jest częścią systemu 
biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje łącznie z czytelnią 
powierzchnię 160 m2, w tym dostępną dla studentów 120 m2. Wyposażona jest w 6 
stanowisk komputerowych dostępnych dla studentów oraz 3 stanowiska do prac 
bibliotecznych i obsługi czytelników w systemie informatycznym Aleph. 
Zasoby książkowe (stan na dzień 30.11.2013) liczą ogółem 2434 tytuły i 21 532 woluminy 
oraz 346 norm. Prenumerata stała obejmuje 15 tytułów czasopism technicznych. Zasoby 
biblioteczne, systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze, gromadzone są m.in. w 
działach: elektryczny, informatyka, matematyka, fizyka i ogólnym. 
Zespół Oceniający ocenia, że infrastruktura dydaktyczna w ZOD w Legnicy umożliwia 
prowadzenie kształcenia I stopnia na kierunku „elektrotechnika”. Kształcenie to jest oparte 
na standardach macierzystego Wydziału Elektrycznego PWr. Pozytywnie ocenia się zamiar 
zatrudnienia własnej kadry i uruchomienia kierunków związanych z dyscypliną 
elektrotechnika, nie prowadzonych na Politechnice we Wrocławiu. 
 
3)  Wydział Elektryczny otrzymuje dotację budżetową na działalność dydaktyczną, statutową 
i badania własne, a także środki z projektów (własne, promotorskie, rozwojowe).  
Uchwała nr 15/P/2012-2016 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 10.04.2013 określa 
algorytm podziału dotacji statutowej. System rozdziału dotacji statutowej ma charakter 
motywacyjny; środki przyznawane na ten rodzaj działalności danej jednostce organizacyjnej 
Wydziału w sposób proporcjonalny zależą od liczby i jakości publikacji pracowników tej 
jednostki mierzonych liczbą punktów przyznanych za te publikacje. Ponadto uwzględniane są 
materialne efekty działalności naukowej. Innym źródłem przychodów Wydziału są projekty 
badawcze i rozwojowe. 
Dzięki aktywnej polityce pozyskiwania środków z różnych źródeł, Wydział stale modernizuje i 
rozwija bazę materialną służącą dydaktyce i badaniom naukowym. Umożliwia ona kadrze 
Wydziału, doktorantom i magistrantom prowadzenie badań naukowych za pomocą urządzeń 
wysokiej klasy, co bezpośrednio znacząco wpływa na możliwość prowadzenia badań na 
wysokim poziomie naukowym.  
Nauczyciele akademiccy, na spotkaniu z Zespołem Oceniającym, podkreślili że zmieniające 
się przepisy wymuszają coraz więcej działań administracyjnych, ale brak jest wsparcia 



finansowego dla pracowników naukowo – dydaktycznych wykonujących te dodatkowe 
prace.  
Nauczyciele akademiccy podkreślili również trudności związane z zakupami niezbędnych 
materiałów dydaktycznych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. 
 
Polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność jej rozwoju. Finansowanie działalności 
Wydziału opiera się na rocznych planach budżetu równoważących prognozowane przychody 
oraz prognozowane wydatki. Pula środków finansowych, którymi dysponuje Wydział, 
uzupełniana jest poprzez poszukiwanie nowych zewnętrznych źródeł przychodu. Wydział 
ubiega się o krajowe i międzynarodowe granty naukowe, jak również dotacje celowe ze 
środków regionalnych, krajowych i unijnych (Kapitał Ludzki). Wydział brał udział w projekcie: 
Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej PWr (POKL priorytet 4, szkolnictwo wyższe i nauka, 
poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). W efekcie realizacji 
projektu opracowano materiały dydaktyczne w języku angielskim udostępnione studentom a 
także 17 podręczników w języku angielskim. Uwzględnione są koszty, korzyści i ryzyko jakie 
wynika z takiego dofinansowania. Priorytetowo traktowane jest finansowanie badań 
naukowych związanych z rozwojem naukowym kadry Wydziału. 
Podręczniki są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej i w wersji 
papierowej w bibliotece.  
Proces kształcenia jest finansowany z dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną oraz z 

przychodów za odpłatne świadczenia edukacyjne. Ponadto jednostki organizacyjne 

Wydziału, zespoły planujące lub realizujące badania, jak i poszczególni pracownicy czynią 

starania o pozyskanie dodatkowych środków umożliwiających szybszą i bardziej skuteczną 

realizację celów określonych w planie rozwoju Wydziału. Sytuację finansową Wydziału należy 

określić jako stabilną.  

 
 Dochody Wydziału w ostatnich czterech latach, w tym dotacja stacjonarna, uzupełniona o 
dochody własne oraz przychody ze zleceń i grantów, kształtowały się następująco: 
 

Rok Dotacja 
budżet., 
tys. zł 

Dochody 
własne, 
tys. zł 

Razem, 
tys. zł 

Wynik 
finansowy, 
tys. zł 

Dotacja 
statutowa, 
tys. zł 

Fundusze dodatk. 
(zlecenia, granty), 
tys. zł 

2011 12 622 1 565 14 187 + 2 264 2 795 2 826 

2012 13 023 1 706 14 729 + 2 480 2 277 3 078 

2013 13 381 1 513 14 894 + 2 000 1 907 3 583 

 
Przyrost dochodów wynikał głównie z pozyskiwanych grantów i zleceń przemysłowych. W 
latach 2011-2013 dotacja dla szkolnictwa wyższego była praktycznie na stałym poziomie, 
pomimo to Wydział notował corocznie nieznaczny wzrost dotacji. W ostatnich trzech latach, 
mimo znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, Wydział zawsze miał dodatni 
wynik finansowy, zachowując bezpieczną rezerwę budżetową. 
Efektem korzystnej sytuacji finansowej Wydziału jest wypracowany dodatni wynik 
finansowy. W związku z tym gwarantowana jest realizacja celów strategicznych oraz 
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i stabilność rozwoju. Możliwe jest również 
uwzględnienie realizacji koniecznych zadań i wdrażania procedur w zakresie podnoszenia 
jakości kształcenia zapisanych w strategii rozwoju Wydziału. 



 W polityce finansowej Władze Wydziału dostrzegają konieczność rezerwacji środków dla 

celów realizacji działań projakościowych oraz praktycznych wdrożeń nowych elementów 

systemu jakości kształcenia. 

Władze Wydziału dbają o finansowanie potrzeb związanych z dydaktyką na prowadzonych 
kierunkach studiów. Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych jest nowoczesne i 
specjalistyczne, umożliwia osiąganie zakładanych efektów kształcenia. W laboratoriach 
dydaktycznych należy stopniowo wymieniać  tradycyjne przyrządy analogowe na cyfrowe. 
Baza przyrządowa umożliwia podejmowanie aktualnych tematów badawczych, wynikających 
z zainteresowania przemysłu. 
Zespół Oceniający stwierdza, że polityka finansowa Wydziału Elektrycznego uwzględnia cele 
strategiczne Uczelni oraz jest ukierunkowana na osiąganie zakładanych wysokich efektów 
kształcenia. 
 
Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego - w pełni  
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych  
1) Polityka kadrowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej jest w pełni 
prawidłowa, ukierunkowana na możliwości rozwoju kwalifikacji naukowych i 
dydaktycznych pracowników, dostosowana do potrzeb wynikających z prowadzonego 
kształcenia i badań naukowych, ukierunkowana na zapewnienie osiągania efektów 
określonych dla prowadzonych w jednostce kierunków studiów. Zasady doboru kadry 
naukowo - dydaktycznej na WE do potrzeb wynikających z prowadzonego kształcenia i 
badań naukowych realizowanych przez doktorantów ocenia się pozytywnie. Jednostka 
zapewnia wystarczającą do potrzeb doktorantów kadrę dydaktyczną. Obowiązujące na WE 
zasady w zakresie przydziału praktyk dydaktycznych dla doktorantów są właściwe. Zajęcia 
dydaktyczne prowadzone przez doktorantów realizowane są zgodnie z przepisami aktów 
prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i w większości są spójne z dziedziną własnej 
specjalizacji doktoranta. 
 
2) Infrastruktura dydaktyczna i naukowa Wydziału Elektrycznego PWr. jest w pełni 
dostosowana do profilu i rozmiarów prowadzonego na Wydziale kształcenia. Powinna być 
stale rozwijana i unowocześniana.  
 
3) Polityka finansowa Wydziału Elektrycznego PWr. jest aktywna i prorozwojowa, z 
uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej. Efektem korzystnej sytuacji finansowej 
Wydziału jest wypracowany dodatni wynik finansowy. W związku z tym możliwe jest 
osiąganie zakładanych efektów kształcenia i stabilność rozwoju Wydziału. Możliwe jest 
również uwzględnienie realizacji koniecznych zadań i wdrażania procedur w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia zapisanych w strategii rozwoju Wydziału. 
 
 
5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę 
 
Działalność naukowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej obejmuje 
następujące dyscypliny naukowe: elektrotechnikę, automatykę i robotykę oraz 
mechatronikę. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zaliczył Wydział Elektryczny 



Politechniki Wrocławskiej do kategorii A w grupie SI1EA (komunikat Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 roku, miejsce 7/44). 
Pozycja naukowa Wydziału była oceniona w grupie wspólnej oceny (GWO) SI1EA, ustalonej 
przez KEJN, zawierającej 44 jednostki naukowe. Ten wynik należy odnotować jako znaczące 
osiągnięcie Wydziału. W odniesieniu do wszystkich 216 jednostek podstawowych Uczelni 
ocenianych w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich, Wydział należy do grupy 77 jednostek z 
przyznaną kategorią A. W klasyfikacji, w ramach 44 jednostek z grupy wspólnej oceny SI1EA, 
Wydział uplasował się na 7 pozycji, jako pierwszy z wydziałów elektrycznych ujętych w 
grupie.  
W odniesieniu do 12 Wydziałów Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektryczny należy do 
grupy 7 jednostek z kategorią A. Jeden Wydział otrzymał kategorię A+, natomiast cztery 
Wydziały - kategorię B. W kontekście rozwoju jednostek Politechniki Wrocławskiej, Wydział 
Elektryczny należy do 5 jednostek, które podniosły ocenę parametryczną (nr decyzji 
502/KAT/2013), 6 Wydziałów utrzymało kategorię, a 1 obniżył.  
Powiązanie prowadzonych studiów z badaniami naukowymi zawarte jest w Misji oraz Planie 
Rozwoju Wydziału. W zakresie dydaktyki obejmuje kształcenie na poziomie światowym 
specjalistów na potrzeby regionu dolnośląskiego, kraju i zagranicy. Misją Wydziału w zakresie 
badań naukowych jest rozwijanie tematyki badawczej w zakresie nauk podstawowych i 
stosowanych zgodnie z najnowszymi trendami. 
Plan Rozwoju Wydziału Elektrycznego zakłada ustawiczny rozwój pracowników przez ich 
udział w badaniach naukowych. Zamierzeniem jest przenoszenie najnowszej wiedzy i 
osiągnięć praktycznych nauczycieli akademickich do procesu kształcenia. Szczegółowy wykaz 
prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału prac badawczych realizowanych w 
latach 2008-2013 zawarto w Załączniku 24 Raportu Samooceny. Badania naukowe na 
Wydziale Elektrycznym skategoryzować można w czterech grupach: 
badania przemysłowe, prowadzone na zlecenie konkretnego przedsiębiorstwa jak: PSE 
Operator S.A., KGHM Polska Miedź SA, TAURON Polska Energia, Kogeneracja SA, PKN Orlen, 
ABB Sp. z o.o., KWB Bełchatów, KWB Adamów, BOT Turów, IDOM International S. A. Madryt, 
KDP Koleje Dużych Prędkości; w tym również dla partnerów zagranicznych, jak SIEMENS w 
Niemczech, czy AREVA w Anglii, 
badania celowe, rozwojowe, zamawiane prowadzone w ramach specjalnych programów 
ministerialnych nakierowanych na wdrożenie i współpracę z przemysłem, jak: Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POiG), NCBiR, Program Badań Stosowanych (PBS). 
Politechnika Wrocławska jest liderem konsorcjum Smart Power Grids Polska, 
badania podstawowe, finansowane przez NCN, programy MNiSW, również w ramach umów 
międzyrządowych, np. Hiszpania-Polska,  
badania statutowe, związane z działalnością jednostek, ukierunkowane na utrzymanie 
potencjału badawczego oraz wsparcie dla młodych pracowników nauki oraz prowadzenie 
studiów doktoranckich. 
 
Wydział silnie współpracuje z przemysłem, przede wszystkim z firmami Zagłębia 
Miedziowego, opracowując napędy dla górnictwa oraz silniki dużej mocy o magnesach 
trwałych. Duży projekt był współfinasowany w ramach POIG (2009-13). Prace te mają 
znaczący wpływ na efekty kształcenia, zwłaszcza na studiach II stopnia kierunku 
„elektrotechnika”. W wyniku tych prac zostały zgłoszone nowe przedmioty wybieralne, a 
także  został zmodyfikowany i rozszerzony o tematykę maszyn małej mocy o magnesach 



trwałych podstawowy wykład z maszyn elektrycznych. Tematy i postępy prac są omawiane 
na seminarium Instytutu. 
W procesie wyboru i prowadzenia badań naukowych zwraca się szczególną uwagę na ich 
tematykę i ważność dla rozwoju nauki, gospodarki, środowiska oraz przyporządkowanie do 
prowadzonych na Wydziale kierunków studiów. Inicjatywa tematyki projektów wychodzi z 
zespołów badawczych. Udział nauczycieli akademickich w prowadzonych badaniach w 
naturalny sposób przenosi się na aktualizację zawartości kursów, przez aktualizację 
sylabusów. Ponadto opracowano karty przedmiotów zgodnie z systemem KRK, 
wprowadzono nowe przedmioty. 
Prace badawcze prowadzone są głównie w Zakładach wydziałowych, ale są także prace 
międzyinstytutowe, międzywydziałowe i międzyuczelniane. W pracach badawczych 
uczestniczą także doktoranci, np. temat z MPWiK Wrocław realizują doktoranci i pracownicy 
Wydziału. Niektórzy doktoranci uczestniczą w pracach dużych zespołów naukowo – 
badawczych (np. program POIG, konsorcjum 3-ch uczelni: PP, PWr i ITR, oraz konsorcjum 
obejmujące IChP i przedsiębiorstwa współpracujące. Infrastruktura firm zewnętrznych na 
ogół nie jest wykorzystywana w badaniach naukowych, zdarza się sporadycznie. Firmy od 
razu oczekują wyniku, ale nie chcą współfinansować prac naukowych. Wydział współpracuje 
z przemysłem, są wykonywane prace na zlecenia przemysłu, ale niewielu pracowników ma 
doświadczenie nabyte w firmach. 
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 
warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, a studentom umożliwia udział 
w badaniach przez nią prowadzonych. 
Prowadzenie badań naukowych, ściśle związanych z prowadzonymi kierunkami studiów, jest 
kluczowym elementem strategii Wydziału Elektrycznego PWr. Kadra naukowo-dydaktyczna 
Wydziału zdaje sobie sprawę z konieczności istnienia bezpośredniego związku jakości, 
aktualności tematyki badawczej i rozwoju naukowego pracowników z jakością kształcenia 
studentów. 
Równoległy obszar aktywności badawczych dotyczy współpracy z czołowymi koncernami 
przemysłowymi, co umożliwia wdrożenia oraz współudział w patentach i publikacjach w 
prestiżowych czasopismach naukowych. Wydział aktywnie uczestniczy w pracach 
Konsorcjum Smart Power Grids Polska, które stawia sobie za cel rozwój innowacyjnych 
technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych. 
Liczbę prac badawczych na rzecz partnerów przemysłowych szacuje się na 89. Liczba 
projektów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz POIG wyniosła 9.  
Tematyka badań naukowych prowadzonych na Wydziale jest w pełni spójna z realizowanym 
kształceniem na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Elektryczny PWr. 
Pracownicy aktualizują i modernizują programy zajęć. Zespół Oceniający PKA stwierdza, że 
prowadzone badania mają pozytywny wpływ na osiągane efekty kształcenia. 
Nowe przedmioty i zmiany w sylabusach są wprowadzane z uwzględnieniem prowadzonych 
przez pracowników badań naukowych. Dzięki temu treści programowe są aktualne i dotyczą 
ważnych dla gospodarki problemów. 
Zestawienie liczbowe projektów zrealizowanych w ostatnich 5 latach oraz zadań 
realizowanych przez studentów, pracowników i doktorantów przedstawiono w tabeli. 
 

Łącznie za ostanie 5 lat (2009-2013) Liczba Liczba zadań wykonywanych przez: 



Rodzaj działalności badawczej projektów Studentów Doktorantów Pracowników 

Przemysłowe 89 2 21 249 

Celowe, Rozwojowe, Zamawiane 9 3 8 34 

Podstawowe 36 0 34 100 

Statutowe 88 0 126 644 

 
Wydział daje możliwości współudziału w prowadzeniu badań naukowych studentom i 
doktorantom, choć należałoby podjąć starania o zwiększenie udziału, zwłaszcza studentom. 
Studenci podejmują aktywności naukowe w ramach działalności czterech kół naukowych 
(Strimer, Automatyk, Synchron oraz koło naukowe prowadzone w języku angielskim dla 
studentów obcokrajowców i którego prace są związane ze specjalnościami anglojęzycznymi). 
Koła naukowe pod opieką opiekunów naukowych realizują interesujące projekty i 
uczestniczą w wydarzeniach naukowych oraz popularnonaukowych. Wśród form działalności 
kół naukowych należy wyróżnić spotkania członków kół naukowych w celu wymiany 
doświadczeń oraz dyskusji na temat indywidulanych oraz zespołowych projektów 
badawczych, seminaria i wykłady prowadzone przez pracowników naukowych – opiekunów 
kół naukowych, realizacje projektów badawczych, organizację wycieczek do zakładów i firm 
elektronicznych, udział w szkoleniach i konferencjach zewnętrznych oraz promowanie 
osiągnięć studentów podczas organizowanych wydarzeń uczelnianych.  
W bieżącym roku akademickim koło Automatyk realizuje 10 projektów z dziedziny szeroko 
rozumianej automatyki przemysłowej, mechatroniki i techniki mikroprocesorowej, koło 
Synchron - 7 projektów z dziedziny robotyki, mechatroniki i techniki mikroprocesorowej, 
koło Strimer - 12 projektów z dziedziny elektrotechniki i techniki wysokich napięć, natomiast 
koło Windmill - 5 projektów związanych ze współpracą międzynarodową i fotowoltaiką. 
Były zorganizowane wycieczki studenckie międzynarodowe, do BTU w Cottbus oraz VSB w 
Ostrawie. Pracownicy i doktoranci uczestniczą w konferencjach zagranicznych (w latach 2009 
– 2013 liczba wyjazdów doktorantów na konferencje międzynarodowe wyniosła 64, a 
pracowników 306).  
 
W tabeli przedstawiono wybrane tematy badań przemysłowych i rozwojowych, w których 
uczestniczyli studenci i doktoranci. 
 

Nazwa projektu badawczego 
Źródło 
dofinansowania 

Liczba osób uczestniczących w realizacji 

Studentów Doktorantów Pracowników 

Analiza wpływu przyłączenia farmy 
wiatrowej Bogatynia o mocy 220 MW 
na krajowy system 
elektroenergetyczny 
(badania przemysłowe) 

GEPOL Zgorzelec 1 0 3 

Wielowariantowa analiza i 
modyfikacja zintegrowanego 
algorytmu zabezpieczeniowego linii 
w celu uzyskania maksymalnego 
wydłużenia pierwszej strefy oraz 
przyspieszenia szybkości działania 
(badania przemysłowe) 

ABB Sp.z o.o. 0 1 4 



Nowa generacja energooszczędnych 
napędów elektrycznych do pomp i 
wentylatorów dla górnictwa. 
POIG.01.01.02-00-113/09 
(badania rozwojowe) 

MNISW, 
Politechnika 
Poznańska 

(konsorcjum) 

3 1 5 

 
Doktoranci prowadzą badania własne związane z realizacją zadań podjętych w przewodzie 
doktorskim, wspomaganych przez granty promotorskie lub dotację celową. Ponadto w 
ramach swojej pracy naukowo – badawczej angażowani są do tworzonych na Wydziale 
zespołów badawczych realizujących badania. Badania służą rozwojowi młodych naukowców 
oraz uczestników studiów doktoranckich. Doktoranci uczestniczą w badaniach 
finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.  
Za szczególne należy uznać włączanie doktorantów do prac z przemysłem oraz prac 
badawczych ważnych dla rozwoju gospodarki tj. celowych, rozwojowych i zamawianych. Daje 
to doktorantom możliwość kontaktu z partnerami przemysłowymi, konsorcjami naukowymi, 
co znacząco wpływa na rozwój ich kompetencji zawodowych jak i interpersonalnych.  
Wydział stwarza możliwości prowadzenia samodzielnych badań naukowych doktorantom. 
Wydział udostępnia wysokospecjalizowaną aparaturę naukową do realizacji tematów prac 
doktorskich. Doktoranci realizują badania naukowe samodzielnie, w ramach współpracy z 
przemysłem, w ramach grantów promotorskich i np. Preludium. W jednym przypadku 
student otrzymał wynagrodzenie za realizację tematu dla przemysłu. Pracownicy i doktoranci 
podejmują się realizacji tylko takich tematów, do których mają kompetencje. Pilnuje tego 
zastępca dyrektora ds. badań w Instytucie. 
Tematy prac doktorskich formułują promotorzy, ale także akceptowane są aktualne tematy 
uzgodnione z przemysłem, nawet wyprzedzające bieżące zapotrzebowanie przemysłu. 
W procesie wyboru i prowadzenia badań naukowych zwraca się szczególną uwagę na ich 
tematykę i ważność dla rozwoju nauki, gospodarki, środowiska oraz przyporządkowanie do 
prowadzonych na Wydziale kierunków studiów, co przyjmuje się jako korzystne rozwiązanie. 
Pozytywnie ocenia się udział doktorantów w realizacji zadań we wszystkich wydziałowych 
rodzajach prowadzonych prac badawczych, tj. - badania przemysłowe, prowadzone na 
zlecenie konkretnego przedsiębiorstwa jak: PSE Operator S.A., PKN Orlen, ABB Sp. z o.o.; 
w tym również dla partnerów zagranicznych, jak SIEMENS w Niemczech, czy AREVA 
w Anglii,– 21 doktorantów; - badania celowe, rozwojowe, zamawiane prowadzone w ramach 
specjalnych programów ministerialnych nakierowanych na wdrożenie i współpracę 
z przemysłem, jak: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, NCBiR, Program Badań 
Stosowanych,– 8 doktorantów; - badania podstawowe, jak NCN, programy MNiSW również 
w ramach umów międzyrządowych, np. Hiszpania-Polska – 34 doktorantów; badania 
statutowe, związane z działalnością jednostek, ukierunkowane na utrzymanie potencjału 
badawczego oraz wsparcie dla młodych pracowników nauki oraz prowadzenie studiów 
doktoranckich – 126 doktorantów. Pozytywnie ocenia się również, że wszystkie badania, 
w których uczestniczą doktoranci mieszczą się w dyscyplinie elektrotechnika, a ponadto 
charakteryzują się aktualną tematyką, podejmującą problemy współczesnej 
elektroenergetyki, nowoczesnych materiałów elektrotechnicznych i zaawansowanych 
technik sterowania układami napędowymi. Zdaniem doktorantów jednostka wspiera 
tworzenie międzyinstytutowych zespołów badawczych do realizacji projektów, jak również 
umożliwia prowadzenie samodzielnych badań naukowych poprzez m. in. udostępniane 
laboratoriów, pracowni, sprzętu komputerowego, zasobów bibliotecznych i systemu 



informacji naukowej, oraz wsparcia merytorycznego opiekunów/promotorów i pozostałych 
pracowników naukowych. Mogą oni również prowadzić badania poza uczelnią, zarówno 
w ramach realizowanych projektów, samodzielnej aktywności, czy też przy wykorzystaniu 
doświadczeń opiekuna naukowego. Uzyskane podczas rozmów z doktorantami informacje 
potwierdzają jak ważna jest współpraca pomiędzy uczestnikami studiów III stopnia 
a realizującą projekty badawcze kadrą naukowo-dydaktyczną Wydziału. Doktoranci 
podkreślają, że ma ona bezpośredni wpływ na zdobywanie przez nich wiedzy, nowych 
umiejętności i kompetencji związanych z tematyką pracy doktorskiej.  
Należy zaznaczyć, że zespoły badawcze Wydziału otrzymują zamówienia na realizację prac od 
znanych koncernów międzynarodowych: w ostatnich kilku latach takie zamówienia były 
realizowane dla ABB (Szwecja), SIEMENS (Niemcy), AREVA (Wielka Brytania), General Electric 
(Kanada), w wyniku których powstały także uznane publikacje i patenty międzynarodowe. 
Szczegółowy wykaz prowadzonych prac badawczych realizowanych w latach 2009-2013 oraz 
udział uczestników studiów doktoranckich w ich realizacji, w odniesieniu do pracowników i 
studentów, zawarto w Załączniku 24. Uczestnicy studiów doktoranckich realizują nie tylko 
zadania badawcze związane z pracą doktorską, ale zdobywają również doświadczenia w 
pracy w zespołach badawczych w trakcie realizacji innych rodzajów projektów. W latach 
2009-2013 uczestnicy studiów doktoranckich realizowali: 21 zadań w badaniach 
przemysłowych, 8 zadań w badaniach celowych, rozwojowych i zamawianych, 34 zadania w 
badaniach podstawowych oraz 126 zadań w ramach dotacji statutowej. Należy podkreślić, że 
wszystkie badania, w których uczestniczyli doktoranci mieszczą się w dyscyplinie 
elektrotechnika, a ponadto charakteryzują się aktualną tematyką, podejmującą problemy 
współczesnej elektroenergetyki, nowoczesnych materiałów elektrotechnicznych i 
zaawansowanych technik sterowania układami napędowymi. 
 
Jednym z elementów weryfikacji jakości prowadzonych badań jest przegląd osiągnięć 
patentowych pracowników Wydziału. W latach 2009-2013 Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej przyznał 44 patenty, natomiast 26 patentów zostało zgłoszonych. Jeden z 
nich, dotyczący pośredniego pomiaru prądu stałego został wdrożony. Jednocześnie 
pracownicy Wydziału są współtwórcami 19 patentów udzielonych za granicą lub udzielonych 
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż jednostka 
naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku. Są to zazwyczaj patenty zagranicznie 
o zasięgu europejskim bądź międzynarodowym powstałym przy współpracy z takimi 
koncernami jak Siemens, ABB czy Areva. Pracownicy Wydziału są współautorami patentów 
międzynarodowych, wdrożonych przez firmę Siemens w USA, Kanadzie, Rosji, UE i Światowej 
Organizacji Zdrowia. Ponadto zgłoszono jeden patent za granicą na rzecz Politechniki 
Wrocławskiej. Szczegółową tematykę patentów zamieszczono w Załączniku 25 do Raportu 
Samooceny. 
 
W wyniku analizy dorobku publikacyjnego za ostatnie trzy lata (2011-2013) Zespół 
Oceniający stwierdza, że pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Elektrycznego PWr. 
opublikowali ogółem 963 publikacje, w tym z udziałem pracowników było 899 publikacji, z 
udziałem doktorantów 292, z udziałem studentów 19. Prac wspólnych pracowników, 
doktorantów i studentów było 230 a samodzielnych publikacji doktorantów było 62. Spośród 
wszystkich publikacji 461 było opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście 
ministerialnej a 132 na liście filadelfijskiej. 65 artykułów ma określony Impact Factor, 20 jest 



indeksowanych w bazie Web of Science. Liczba cytowań publikacji pracowników jednostki 
według bazy Web of Science wynosi 3455. 
Zespół Oceniający wysoko ocenia aktywność doktorantów w publikowaniu wyników 
prowadzonych badań naukowych.  
 
Studenci mają możliwość brania udziału w badaniach naukowych a doktoranci mają 
możliwości prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Proces ten rozpoczyna się od 
wyboru tematyki doktoratu, która może być zaproponowana przez doktoranta. Praca taka 
jest akceptowana do realizacji na Wydziale, jeżeli są możliwości jej realizacji, jest promotor 
oraz jest zapewniona infrastruktura badawcza. Przykładami indywidualnej realizacji tematyki 
prac doktorskich i samodzielnych badań są prace prowadzone przez doktorantów z 
przemysłu (Tauron Dystrybucja SA, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej). W pracy 
naukowej związanej z doktoratem, Wydział wspiera doktorantów zarówno merytorycznie jak 
i finansowo. W opinii doktorantów opiekunowie/promotorzy wspierają doktorantów w 
prowadzeniu badań naukowych i przygotowywaniu artykułów oraz przekazują informacje o 
możliwym uczestnictwie w konferencjach naukowych. Istnieje możliwość realizowania przez 
doktorantów własnych tematów pod warunkiem posiadania przez Wydział infrastruktury i 
warunków do jego realizacji. Należy zauważyć, że prace doktorskie są bardzo indywidualne, 
każda jest uwarunkowana inaczej. 
 
Wykorzystanie infrastruktury badawczej dla potrzeb doktorantów jest przedstawione w 
Załączniku 27 do Raportu Samooceny. Z informacji wynika, że doktoranci nie tylko korzystają 
z infrastruktury badawczej i stanowisk badawczych stanowiących wyposażenie laboratoriów, 
ale również opracowują własne stanowiska badawcze dla potrzeb realizacji prac doktorskich. 
Podstawowym elementem zapewniającym możliwość realizowania przez doktorantów 
samodzielnych badań doktorskich jest udostępnienie infrastruktury naukowo-badawczej. 
Wydział Elektryczny ustawicznie pozyskuje finansowanie na rozbudowę bazy laboratoryjnej. 
Ciągle uzupełniana jest też baza techniczna laboratoriów i pracowni badawczych w zakresie 
aparatury, jak i odpowiednich programów komputerowych do symulacji i przetwarzania 
danych, takich jak MATLAB/SIMULINK, ATP-EMTP, PSCAD, FLUKE, czy inne. 
Jako element dodatkowy związany z możliwością realizacji badań poza jednostką można 
podać rozwiązania wypracowane przez Wydział w ramach umów bilateralnych z uczelniami 
zagranicznymi. Są podpisane cztery umowy bilateralne, z ośrodkami w Toronto, Cottbus, 
Magdeburgu i Irkucku. Umowy te głównie dotyczą wymiany studenckiej i realizacji 
programów wspólnego dyplomowania, ale również wymiany pracowników i doktorantów. 
Przykładami badań realizowanych poza jednostką były badania wykonane na stażach 
doktorskich w Ryerson University w Toronto oraz w Chalmers University of Technology w 
Goeteborgu. 
 
Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego - w pełni  
 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  
Tematyka badań naukowych prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Wrocławskiej jest w pełni spójna z realizowanym na Wydziale kształceniem, a 
prowadzenie tych badań ma pozytywny wpływ na osiągane efekty kształcenia. 
Doświadczenia wynikające z prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane do 
modyfikacji efektów kształcenia, siatek programowych i programów przedmiotów. 



Władze wizytowanej jednostki zapewniają studentom i doktorantom odpowiednie 
warunki do rozwoju naukowego. Prowadzone przez doktorantów badania naukowe są 
zgodne z realizowanym kształceniem i mają bezpośredni wpływ na efekty kształcenia 
osiągane przez uczestników studiów III stopnia.  
Studenci, dzięki działalności w studenckim ruchu naukowym mają możliwość rozwijania 
umiejętności przydatnych w pracy naukowo-badawczej. Studenci i doktoranci są 
współautorami publikacji.  
Udział studentów i doktorantów w prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych, 
jak i umożliwienie doktorantom realizowania samodzielnych badań naukowych ocenia się 
jako bardzo pozytywne. 
 
 
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) Wydział Elektryczny uczestniczy w realizacji różnych programów wymiany 
międzynarodowej oraz własnych aktywnościach służących internacjonalizacji. Zestawienie 
zbiorcze udziału studentów, doktorantów i pracowników w poszczególnych rodzajach 
programów współpracy przedstawiono w tabeli. 
 

Rodzaj programu międzynarodowego 

Liczba uczestniczących w wymianie w 
latach 2009-2013 

studentów doktorantów pracowników 

W P W P W P 

Erasmus LLP 25 56 3 0 77 3 

Erasmus Mundus 0 5 0 0 0 3 

Erasmus Practice 7 0 1 0 0 0 

Leonardo da Vinci Practice 7 0 0 0 0 0 

BUWiWM 0 3 0 2 0 0 

Pełen cykl studiów na Wydziale Elektrycznym 
PWr 

0 39 0 0 0 0 

Program wspólnego dyplomowania z RYERSON 
UNIVERSITY TORONTO 

11 2 0 0 0 0 

Program wspólnego dyplomowania z OTTO-
VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG 

15 0 0 0 0 0 

Program wspólnego dyplomowania z 
BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT COTTBUS 

3 0 0 0 0 0 

Inna współpraca międzynarodowa Wydziału w 
ramach projektów naukowych, dydaktycznych 
z środków własnych projektów 

0 0 1 23 56 40 

Łącznie w latach 2009-2013 68 105 5 25 133 46 

 



Pracownicy Wydziału zrealizowali szereg wyjazdów międzynarodowych, podczas których 
dyskutowano wyniki naukowe, ale również wymieniano doświadczenia organizacyjne oraz 
dydaktyczne związane z programami kształcenia, wizytowano laboratoria badawcze. Należy 
zaznaczyć, iż w wyjazdach brali również udział także pracownicy administracyjni Wydziału i 
Biblioteki Wydziałowej, bezpośrednio związani z obsługą studentów. Istotnym elementem 
rozwoju kadry są międzynarodowe projekty badawcze prowadzone między innymi z 
koncernami Siemens w Niemczech czy Areva w Stafford w Anglii, Electric Power Research 
Institute (EPRI) w USA, a także Moscow Power Engineering, National Mining University na 
Ukrainie i inne. Efektami tej współpracy są wspólne publikacje, a także patenty, również 
międzynarodowe. W okresie 2009-2013 odnotowano łącznie 133 wyjazdy, z czego 58% było 
finansowanych z programów wymiany oraz 42% ze środków Wydziału i projektów 
badawczych. Odnotowano 4 wyjazdy doktorantów (1 staż naukowy w ramach współpracy z 
Ryerson University w Toronto, 1 udział w programie Erasmus Practice w Chalmers University 
w Goeteborgu oraz 2 wyjazdy w programie LLP Erasmus). Jednocześnie przyjęto 71 wizyt 
zagranicznych, w tym 25 wizyt doktorantów oraz 46 wizyt pracowników naukowo-
dydaktycznych. Wszystkie wizyty miały charakter naukowy lub naukowo-dydaktyczny.  
Wydział realizuje współpracę międzynarodową także przez wyjazdy na konferencje, podczas 
których pracownicy mają możliwość wymiany doświadczeń i tworzenia więzi 
międzynarodowych. W latach 2009-2013 pracownicy Wydziału wzięli udział w konferencjach 
międzynarodowych łącznie 306 razy, doktoranci 64 razy. Wyjazdy doktorantów na 
zagraniczne konferencje, warsztaty seminaria, oraz współpracę w ramach 
międzynarodowych zespołów badawczych ocenia się pozytywnie. 
Analiza dokumentów oraz rozmowy przeprowadzone podczas wizytacji wskazują, że 
doktoranci w niewielkim stopniu uczestniczą w zagranicznych formach wsparcia pracy 
naukowej i dydaktycznej takich jak: staże, praktyki, stypendia w ramach Programu Erasmus, 
czy wymiany bezpośrednie. Pomimo podpisanych i aktywnych na Wydziale Elektrycznym 27 
umów międzynarodowych w ramach Erasmus LLP (7,4% wszystkich umów zawartych przez 
Politechnikę Wrocławską), oraz 36 umów bilateralnych m.in. z takimi uczelniami jak Otto-
von-Guericke Universitaet Magdeburg (Niemcy) czy University of Western Australia, (Perth, 
Australia) obejmujących studia III stopnia przez ostatnie 5 lat zaledwie 4 doktorantów 
skorzystało z możliwości wyjazdów.  
Powodem niewielkiego zainteresowania wskazywanym przez uczestników studiów III stopnia 
jest niejednokrotnie wąska tematyka prowadzonych badań, sytuacje finansowe, rodzinne czy 
zawodowe.  
Oceniając udział studentów Wydziału w międzynarodowych programach wymiany 
odnotowuje się zbyt małą aktywność w porównaniu do możliwości oferowanych przez 
Uczelnię. W okresie 2009-2013 udział studentów Wydziału kształtował się na poziomie kilku 
procent w stosunku do łącznej liczby studentów wyjeżdżających z uczelni. 
Jednostką uczelnianą, która informuje o możliwościach wyjazdu oraz zagranicznych 
stypendiach jest Dział Współpracy Międzynarodowej. Doktoranci w większości ocenili 
funkcjonowanie tej jednostki jako zadowalające. W opinii uczestników studiów III stopnia 
koordynuje ona procedury zgłoszeń, jak również pomaga doktorantom na poszczególnych 
etapach ich działań zmierzających do skorzystania z możliwości wymiany krajowej lub 
międzynarodowej.  
 
2)  Wydział stymuluje międzynarodową wymianę studentów, buduje więzi z uczelniami 
zagranicznymi i instytucjami naukowymi z zagranicy. Analizując podstawowy trzon 



współpracy międzynarodowej wyróżnić można kilka głównych programów 
internacjonalizacji: Erasmus LLP (od roku akademickiego 2014/2015 Erasmus+), Erasmus 
Mundus, Erasmus Practice, Leonardo da Vinci Practice, BUWiWM (Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej), studia I i II-go stopnia w języku polskim oraz 
4-semestralne studia II-go stopnia w języku angielskim. Ponadto Wydział finansuje 
międzynarodową działalność pracowników i doktorantów, związaną z projektami 
badawczymi i ich udziałem w konferencjach międzynarodowych.  
Dydaktyczne efekty wymiany dotyczą głównie dyskusji nad programem kształcenia, 
modyfikacji zawartości kursów, współpracy przy opracowywaniu nowych stanowisk 
laboratoryjnych, struktury ćwiczeń laboratoryjnych czy samego wyposażenia stanowisk 
laboratoryjnych. Wśród efektów naukowych współpracy międzynarodowej należy wymienić 
wspólne badania naukowe, konsultacje i wreszcie wspólne publikacje. 
Szczególnym elementem działań służących internacjonalizacji procesu kształcenia 
podejmowanych przez Wydział są studia II-go stopnia prowadzone w j. angielskim na 
kierunku „elektrotechnika” na specjalnościach Control in Electrical Power Engineering (CPE) 
oraz Renwable Energy Systems (RES). Studia kończą się procesem współnego dyplomowania 
z Ryerson University Toronto, Brandenburgische Technische Universität Cottbus w 
Niemczech, lub Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg w Niemczech. Dzięki zapisom 
umów bilateralnych obie uczelnie uznają dorobek studenta, a absolwent otrzymuje dwa 
dyplomy ukończenia studiów tj. uczelni partnerskiej oraz uczelni macierzystej, z 
poszanowaniem regulaminu studiów każdej z nich. Rekrutacja jest wspólna, studenci płacą 
podwójnie, część dla PWr a część dla uczelni zagranicznej (Kanada), i z tego powodu liczba 
wyjeżdżających jest mała. Pieniądze z dofinansowania mogą iść tylko do UE. Studia dla 
studentów zagranicznych są odpłatne. Programy są te same, ale w Polsce jest taniej. Główny 
problem polega na tym, że studia techniczne są trudne i za granicą jest mało kandydatów. W 
latach 2009-2013 ścieżkę podwójnego dyplomowania wybrało łącznie 29 studentów 
Wydziału Elektrycznego: 14 studentów specjalności Control in Electrical Power Engineering 
(CPE) (11 w Toronto, 3 w Cottbus) i 15 studentów specjalności Renwable Energy Systems 
(RES). Dotychczas w programach podwójnego dyplomowania wzięło udział jedynie 2 
studentów uniwersytetów partnerskich tj. Ryerson University of Technology. Korzystanie z 
bazy sprzętowej uniwersytetów partnerskich i wyniesione doświadczenia z pracy w grupach 
międzynarodowych są znaczącym wkładem w ścieżkę kształcenia studentów Wydziału, 
biorących udział w tego typu programach. Na Wydziale podjęto działania zmierzające do 
zwiększenia równowagi wymiany. W roku 2013 podpisano aktualizację umowy z Ryerson 
University w Toronto na kolejne 5 lat, jak również uzgodniono i podpisano nową umowę z 
National Research Irkutsk State Technical University w Rosji, obowiązującą od roku 
akademickiego 2014/2015.  
Tworząc programy kształcenia uwzględniono interesariuszy zewnętrznych, którymi są 
uczelnie partnerskie zagraniczne współpracujące z Wydziałem w ramach umów bilateralnych 
tj: Ryerson University Toronto w Kanadzie oraz z Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus w Niemczech, natomiast studia II stopnia na specjalności Renewable Energy Systems 
- z Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg w Niemczech, a od roku akademickiego 
2014/2015 także z National Research Irkutsk State Technical University w Rosji. 
 
Dzięki koordynacji programów kształcenia wprowadzono rozwiązania umożliwiające 
prowadzenie wspólnych programów magisterskich II-go stopnia, w których studenci przez 
jeden semestr studiują w uczelni macierzystej i jeden w uczelni partnerskiej. Obrony prac 



dyplomowych na kierunku prowadzonym we współpracy z TU Magdeburg odbywały się na 
przemian w Magdeburgu i we Wrocławiu. Szczegółowe zasady uznawania dorobku studenta 
zawarto w umowach bilateralnych. 
Uruchomienie studiów po angielsku było możliwe, ponieważ zrobiono to wspólnie z 
partnerem zagranicznym. Obecnie studenci studiują rok w PWr i rok za granicą. Wymiany 
oraz programy są uzgodnione.  
Pracownicy oceniają studia w języku angielskim jako bardzo korzystne dla Wydziału i jego 
pozycji. Każdy kierunek zmierza do tego żeby mieć odpowiednik w języku angielskim. PWr 
jest partnerem bardzo dobrych uczelni zagranicznych. Pracownicy oceniają jednak, że całe 
kształcenie jest bardzo zbiurokratyzowane i oczekują zmniejszenia obciążeń 
biurokratycznych ze strony Ministerstwa.  
 
Wydział Elektryczny PWr. brał udział w projekcie „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej 
Politechniki Wrocławskiej”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni. Główne działania w projekcie dotyczyły uruchomienia 
studiów II stopnia w języku angielskim - 18 specjalności na 11 wydziałach, organizacji szkoleń 
dla nauczycieli akademickich w zakresie akademickiego języka angielskiego, zakup sprzętu 
ułatwiającego studentom niepełnosprawnym pełniejsze korzystanie z oferty dydaktycznej 
uczelni. W efekcie realizacji projektu na Wydziale powstało 17 podręczników oraz materiały 
dydaktyczne ukierunkowanych tematycznie na przedmioty prowadzone na specjalnościach 
prowadzonych w j. angielskim. 
Przykładem wpływu internacjonalizacji studiów na kształcenie na Wydziale są również 
programy wybranych zajęć prowadzonych dla studentów kierunku zamawianego 
„automatyka i robotyka”. 
 
3) Współpraca naukowa z krajowymi ośrodkami naukowymi dotyczy głównie realizacji 
wspólnych prac badawczych. Wśród efektów tej współpracy wyróżnić można realizacje o 
dużym znaczeniu dla gospodarki i ochrony środowiska wykonywane przez Wydział 
Elektryczny jako członek sześciu pięciu dużych konsorcjów badawczych, realizujących tematy 
pt. „Zastosowanie badań naukowych o dużym znaczeniu dla ochrony środowiska”. W skład 
konsorcjów wchodzą: 

 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Instytut 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu, 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we 
Wrocławiu, 

 Politechnika Poznańska (lider), Instytut Tele– i Radiotechniczny, Instytut Chemii 
Przemysłowej i przedsiębiorstwa współpracujące: DFME Wrocław, ELROW Rybnik, Fabryka 
Silników Elektrycznych BESEL, Przedsiębiorstwo Robót Górniczo-Montażowych Polkowice, 
Partner Serwis Elbląg, T-System Projekt Łódź, 

 Politechniki Gdańska, Śląska, Warszawska i Wrocławska, 

 Instytut Tele- i Radiotechniczny z Warszawy (lider), Politechnika Łódzka, Politechnika 
Wrocławska, oraz przedsiębiorstwa współpracujące: Elektrobudowa SA Katowice, 
Transformex Warszawa, 

 Konsorcjum Smart Power Grids Polska: Politechnika Wrocławska (lider), Apator SA, Bank 
Zachodni WBK SA, Politechnika Opolska, Schneider Electric Polska Sp z o.o. KGHM Polska 
Miedź SA, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z 



o.o., Tauron Dystrybucja S.A., Politechnika Warszawska, Instytut Tele-i Radiotechniczny, 
Orange, Politechnika Łódzka, Elektrotim S.A., T-Mobile Polska S.A. 

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi dotyczy zarówno prac badawczych, jak 
dydaktycznych i organizacyjnych. Wśród efektów naukowych współpracy międzynarodowej 
należy wymienić wspólne badania naukowe, konsultacje, publikacje, dyskusje nad efektami 
kształcenia, modyfikacje i aktualizacje kursów wprowadzone w wyniku prowadzonej 
współpracy. Przykładowe jednostki międzynarodowe z którymi prowadzona jest współpraca 
to m.in.:, National Research Irkutsk State Technical University; Moskovskij Energeticeskij 
Instytut, National Mining University Ukraine Dnepropetrovsk, Ryerson University Toronto w 
Kanadzie Brandenburgische Technische Universität Cottbus w Niemczech, Otto-Von-
Guericke-Universität Magdeburg w Niemczech. Zespół Oceniający zaleca jednak bardziej 
szczegółowe dokumentowanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami, konsultacji i wizytacji 
laboratoriów. 
Współpraca z zagranicą jest na Wydziale postrzegana jako sprawa prestiżowa. W tym roku 
Wydział organizuje ważną konferencję międzynarodową Power Stream Computatuion, która 
przyniesie Wydziałowi międzynarodowy prestiż naukowy. Ponadto każdy Instytut Wydziału 
ma swoją edycję konferencji międzynarodowych. Materiały konferencyjne są wydawane w 
języku angielskim i są recenzowane. Prace tych konferencji mają dużo cytowań.  
 
4) Wydział Elektryczny buduje relacje z otoczeniem w świetle misji Uczelni „Twórzmy 
kompetentną przyszłość” w oparciu o rozwój kompetencji badawczych, dydaktycznych, w 
tym popularyzację wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na regionalne zakorzenienie. 
Współdziałanie w tych obszarach przynosi końcowy efekt mający wpływ na jakość 
prowadzonego procesu kształcenia. Nauczyciele akademiccy biorą udział w projektach 
badawczych o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, popularyzacji rozwiązań technicznych i regulacyjnych 
dla procesu integracji źródeł odnawialnych z systemem elektroenergetycznym, a także 
opracowują nowoczesne architektury sieci elektroenergetycznych. Najważniejsze prace 
badawcze prowadzone są w ramach konsorcjów wielu jednostek badawczych, czego efektem 
jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.  
Rozwój pracowników zaangażowanych w zadania badawcze przekłada się na jakość 
prowadzonych kursów przez uzupełnianie, aktualizację przekazywanych treści o elementy 
praktyczne oraz informacje o najnowszych osiągnięciach. Ta współpraca rozszerza się o prace 
dyplomowe realizowane przy współpracy z partnerami przemysłowymi. Prace powstałe przy 
współpracy np. z KGHM Polska Miedź SA czy TAURON Dystrybucja SA, zostały wysoko 
ocenione przez partnerów przemysłowych i zdobyły nagrody oraz wyróżnienia w konkursach 
np. SEP, TT Hi-Tech (najlepsza praca magisterska z dziedziny nowoczesnych technologii), 
„Odkrywca”, DP System (konkurs na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny automatyki i 
elektroniki), „Młodzi Innowacyjni 2013” (PIAP), Nagroda Siemensa dla Absolwentów (2013). 
 
Współpraca z instytucjami z regionu Dolnego Śląska sprawia, że pracownicy Wydziału są 
rozpoznawalnymi specjalistami w regionie. Rozwiązywane są konkretne i ważne problemy 
partnerów przemysłowych jak poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach, 
energooszczędność napędów elektrycznych w górnictwie, czy wymagania techniczne dla 
małych źródeł energii elektrycznej zainstalowanych u drobnych odbiorców i zasad ich 
współpracy z siecią elektroenergetyczną. Pracownicy Wydziału są rozpoznawalni w 
środowiskach naukowych i przemysłowych pełniąc funkcje w organizacjach, towarzystwach, 



zespołach eksperckich, radach naukowych instytucji partnerskich, takich jak: Polski Komitet 
Wielkich Sieci Elektroenergetycznych, Polska Akademia Nauk, Baza Ekspertów NCBiR, Zespół 
Ekspertów Urzędu Marszałkowskiego, Zespół Ekspertów Ministra Gospodarki, w Radzie 
Naukowej TAURON Dystrybucja, Instytutu Tele- i radiotechnicznego w Warszawie, Instytutu 
Technik Innowacyjnych „EMAG” w Katowicach.  
Wzmacnianiu relacji pomiędzy Wydziałem Elektrycznym PWr. i instytucjami służą 
organizowane spotkania przedstawicieli nauki i przemysłu: Sympozjum Naukowo-Techniczne 
SEMAG, Konferencja Naukowo-Techniczna ”Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i 
Energetyce”, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja 
Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”, a także konferencje międzynarodowe MEPS 
Modern Electrical Power Systems, International Symposium on Electrical Machines.  
Wydział wspiera również wydawnictwo czasopism branżowych: Prace Naukowe Instytutu 
Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej seria Studia i 
Materiały oraz Present Problems of Power System Control.  
Pracownicy Wydziału Elektrycznego współpracują z firmami, organizacjami i instytucjami w 
zakresie studiów podyplomowych, kursów dokształcających/specjalistycznych, prac 
badawczych. Należy odnotować iż na ogólną liczbę 222 projektów badawczych w okresie 
2009-2013, 98 z nich (44%) było zrealizowanych zarówno na zlecenie przemysłu jak również z 
udziałem tworzonych konsorcjów naukowo-przemysłowych. 
W formułowaniu i doskonaleniu efektów kształcenia istotna jest rola Konwentu, który 
obraduje dwa razy w roku. Jego zebrania są protokołowane. Zawsze w programie obrad są 
sprawy dotyczące procesu kształcenia, formułowania sylwetki absolwenta, miejsc odbywania 
praktyk, oraz tematyka prac dyplomowych. Omawiane były zasady KRK, dyskutowano o 
obieralności kursów, o sposobie realizacji tej idei, dyskutowano o celowości wprowadzenia 
kursów ekonomicznych oraz prawnych. Zespół Oceniający zaleca, aby Członkowie Konwentu 
z przemysłu byli zapraszani na zebrania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
(WKdSJK), aby wzmocnić powiązania z przemysłem.  
Na formułowanie efektów kształcenia i programów nauczania mają również wpływ inni 
interesariusze zewnętrzni, np. Rada Programowa Konsorcjum Smart Power Grid Polska. 
Efektem bezpośrednim była inicjatywa zorganizowania i współudział przy tworzeniu 
programów studiów podyplomowych Smart Power Grid oraz Inteligentne Sieci 
elektroenergetyczne (ISE). 
Zgłoszone zostały inicjatywy zorganizowania kursów dokształcających, pt. 1) Szkolenie z 
podstaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, 2) Programowanie 
Sterowników PLC firmy OMRON. Były to bardzo ważne inicjatywy, firma OMRON 
zasponsorowała Wydział, który realizuje kursy kończące się certyfikatem firmy OMRON 
honorowanym przez pracodawców. 
Wydział aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
2020 (SRWD 2020). W Systemie Zgłaszania Inicjatyw Projektowych, prowadzonym przez 
Urząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wydział złożył 12 propozycji, w tym 10 
infrastrukturalnych, 2 społeczne. Inicjatywy te mogą mieć wpływ na ostateczny kształt 
Regionalnego Programu Operacyjnego i zostaną zgłoszone jako wnioski projektowe po 
ogłoszeniu odpowiednich konkursów. Zgłoszono również projekt do aktualizacji Polskiej 
Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, a także uwagi, w procesie konsultacji do projektu 
Strategii Inteligentnych Specjalizacji. 
Projekty badawcze prowadzone były na zlecenie konkretnych przedsiębiorstw jak: PSE 
Operator S.A., KGHM Polska Miedź SA, MPWiK S.A. Wrocław, TAURON Polska Energia, 



Kogeneracja SA, PKN Orlen, ABB Sp. z o.o., KWB Bełchatów, KWB Adamów, BOT Turów, 
IDOM International S. A. Madryt, KDP Koleje Dużych Prędkości, w tym również dla partnerów 
zagranicznych, jak SIEMENS w Niemczech, czy AREVA w Anglii. 
Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi dotyczy zarówno prac badawczych, 
dydaktycznych jak i organizacyjnych. Wśród efektów naukowych współpracy 
międzynarodowej należy wymienić wspólne badania naukowe, konsultacje, publikacje, 
dyskusje nad efektami kształcenia, modyfikacje i aktualizacje kursów wprowadzone w 
wyniku prowadzonej współpracy. Przykładowe współpracujące jednostki zagraniczne to: 
Siemens Berlin, Areva Staford, National Research Irkutsk State Technical University; 
Moskovskij Energeticeskij Instytut, National Mining University Ukraine Dnepropetrovsk, 
Ryerson University Toronto w Kanadzie Brandenburgische Technische Universität Cottbus w 
Niemczech, Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg w Niemczech i inne. 
Studenci wizytowanej jednostki realizują niektóre prace dyplomowe przy udziale przemysłu. 
Zespołowi Oceniającemu przedstawiono 24 przykładowe tematy prac zrealizowanych dla 
przemysłu. Ponadto przedstawiono 34 prace, które uzyskały nagrody i wyróżnienia. Prace 
takie uzyskują też rozgłos medialny.  
Obecnie realizowane są przez Wydział jedne studia podyplomowe, dla około 20 osób, z firm 
Siemens Thorn, Apator. W studiach tych uczestniczą także studenci. Prace końcowe 
realizowane na studiach podyplomowych są wszystkie przeznaczone dla przemysłu. Jest 
regułą, że tematy tych prac są formułowane w firmach. 
Wydział prowadzi kursy i szkolenia organizowane wspólnie z firmami. Firma przeprowadza 
rekrutację i ponosi koszty, a uczelnia daje kadrę, sale i laboratoria. W ten sposób 
unowocześniane są laboratoria. Są realizowane kursy o różnych poziomach. Obecnie 
prowadzone są kursy na temat zabezpieczeń, przez firmy Schneider i Omron. Absolwenci 
uzyskują certyfikaty wydawane przez uczelnię i firmę OMRON. 
 
Potwierdzeniem silnych relacji Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest fakt 
wysokich ocen jakie zdobywają prace dyplomowe studentów Wydziału Elektrycznego w 
zewnętrznych konkursach organizowanych przez organizacje branżowe (Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich, nagroda im. Jerzego Skowrońskiego) firmy (Transition Technologies, 
Schneider Electric, Elektrotim).  
Studenci mają możliwość odbycia przeszkolenia i uzyskania uprawnień zawodowych SEP do 1 
kV. Na Wydziale są także realizowane inne kursy zawodowe, np. przez Okręgową Izbę 
Budownictwa kurs podnoszenia kwalifikacji dla studentów, kurs ochrony odgromowej 
budynków. Firma LCN Polska organizuje kurs nt. zasad funkcjonowania inteligentnych 
instalacji elektrycznych, firma LTeam: Systemy KNX automatyki budynkowej. Wydział 
wspiera te inicjatywy dając sale i tworząc warunki do realizacji kursów.  
Niektóre zajęcia są prowadzone na Wydziale przez pracowników z przemysłu, posiadających 
doświadczenie zawodowe. Takich prowadzących jest 10 ze stopniem doktora i 4 ze stopniem 
magistra.  
Wpływ otoczenia społeczno-gospodarczego na określanie właściwych efektów kształcenia 
jest identyfikowany i znaczący. 
 
Ocena końcowa kryterium 6:  w pełni  
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1)  Studenci mają zapewnioną możliwość realizacji części studiów w zagranicznych 
uczelniach przyjmujących w ramach programu Erasmus, oraz uzyskiwania podwójnych 



dyplomów. Doktoranci jednostki uczestniczą w programach międzynarodowych i innych 
aktywnościach międzynarodowych, jednakże korzystają z nich w ograniczonym zakresie, co 
wymaga zintensyfikowania. W ramach całej uczelni funkcjonuje Dział Współpracy 
Międzynarodowej, którego praca oceniona została pozytywnie. 
 
2) Działania podejmowane przez Jednostkę mają na celu internacjonalizację procesu 
kształcenia, do których należą: możliwość uczestniczenia przez doktorantów jednostki w 
programach międzynarodowych, wyjazdach zagranicznych na konferencje i wykonanie 
badań naukowych, zajęciach w języku angielskim oraz w lektoratach, w tym w lektoratach 
specjalistycznych. Wydział Elektryczny prowadzi działania służące internacjonalizacji 
procesu kształcenia. Pracownicy, studenci i doktoranci wyjeżdżają na staże zagraniczne. 
Przyczyniają się one do podniesienia kompetencji uczestniczących w wyjazdach 
interesariuszy. 
 
3) Jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, 
angażując doktorantów do uczestnictwa w projektach badawczych, a także daje możliwość 
samodzielnego nawiązywania przez doktoranta współpracy. 
Na Wydziale są realizowane prace badawcze w ramach umów międzynarodowych, 
konferencje i sympozja, które wpływają na formułowanie nowych szczegółowych efektów 
kształcenia i wzbogacanie treści przekazywanych przez nauczycieli akademickich 
studentom.  
 
4) Jednostka współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w celu osiągania 
właściwych efektów kształcenia w stopniu pełnym.  
 
 
7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne  zapewniane  przez jednostkę studentom i 

doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się. 

1)  System opieki naukowej studentów studiów I i II stopnia, realizowany w wizytowanej 
Jednostce, polega głównie na dowolności wyboru seminariów oraz tematów prac 
dyplomowych. Studenci podejmują decyzję o wyborze opiekuna pracy dyplomowej na 
podstawie tematyki proponowanej przez danego nauczyciela akademickiego. Należy 
podkreślić, że zapisy na wybrane przez studenta seminarium, a także opiekuna i tematyki 
pracy dyplomowej, odbywają się w formie elektronicznej, co zdaniem studentów bardzo 
ułatwia cały proces. Poprawnie działająca procedura dyplomowania została opisana w § 23 
Regulaminu studiów Politechniki Wrocławskiej. Do pozytywnych aspektów systemu opieki 
nad studentami należy zaliczyć małą liczebność grup studenckich w czasie zajęć 
dydaktycznych. 
Na PWr studenci mają możliwość korzystania z indywidualnego programu nauczania oraz 
indywidualnej organizacji studiów. Podstawę prawną do tego rodzaju organizacji stanowi 
Regulamin studiów Politechniki Wrocławskiej, §9. Najczęściej z takiej formy kształcenia 
korzystają osoby wybitnie uzdolnione oraz osoby w trudnych sytuacjach życiowych. Zdaniem 
studentów takie formy realizacji procesu kształcenia umożliwiają im dostosowanie całego 
programu do ich indywidualnych zainteresowań naukowych lub wynikających z problemów 
życiowych.  



Studenci w trakcie spotkania z ZO PKA wielokrotnie podkreślali, że zarówno władze PWr, jak i 
Wydziału, oraz opiekunowie lat, zapewniają wsparcie dydaktyczne w ramach godzin przyjęć, 
a nauczyciele akademiccy w ramach godzin konsultacji. Rektor i Dziekan do spraw 
studenckich mają wyznaczone godziny przyjęć, w trakcie których studenci mogą zapytać o 
najbardziej problematyczne kwestie. Osoby pełniące funkcję opiekuna roku w wizytowanej 
Jednostce bardzo często organizują spotkania, które mają na celu usprawnienie komunikacji 
pomiędzy Władzami wizytowanej Jednostki oraz studentami. 
W wizytowanej Jednostce poprawnie funkcjonuje Regulamin pomocy materialnej, który jest 
zgodny z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Podstawę prawną systemu opieki 
materialnej na PWr stanowią: Zarządzenie Wewnętrznego 63/2013 oraz pisma ogólne 
33/2013 oraz 34/2013 z dnia 30 października 2013 r. Studenci stanowią większą część składu 
Komisji Stypendialnej. Decyzje wydawane są z poszanowaniem Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Studentom przysługuje odwołanie się od decyzji do Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej. W trakcie spotkania z ZO PKA studenci zaznaczyli, że zdarzają się sytuacje 
bardzo dużych opóźnień z wypłacaniem stypendiów, co często powoduje czasem poważne 
problemy bytowe studentów.  
Studenci wizytowanej Jednostki mogą ubiegać się o Stypendium Grupy PCC Rokita. 
Na PWr zostało utworzone Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Jego głównym zadaniem jest 
ciągłe informowanie o zmianach w zasadach przyznawania pomocy materialnej, np. ze 
środków PFRON lub MOPS oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem 
osób niepełnosprawnych na Uczelni. Głównie polega to na dostosowaniu formy egzaminu do 
potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem, tworzenie indywidualnych warunków 
korzystania z biblioteki lub pomoc tłumaczy języka migowego. Dodatkowo Biuro ds. osób 
niepełnosprawnych organizuje różnego rodzaju spotkania, kursy lub warsztaty dla studentów 
i pracowników Uczelni. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie 
kwalifikacji studentów na rynku pracy.  Władze Uczelni podkreśliły, że Biuro poszukuje 
optymalnych rozwiązań w zakresie likwidowania barier architektonicznych, zakupu 
specjalistycznego sprzętu, zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów 
pełnosprawnych, zmiany ich stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania 
stereotypów.  
Opiekę naukowo – dydaktyczną dla doktorantów na WE można ocenić jako zadowalającą. 
Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich, zatwierdzonym Zarządzeniem Rektora PWr 
nr 24/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Jednostka prowadząca studia doktoranckie zapewnia 
doktorantowi w trakcie studiów doktoranckich opiekę naukową sprawowaną przez opiekuna 
naukowego, który wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu 
rozpoczęcia studiów doktoranckich. Na WE przydział merytoryczny opiekunów naukowych 
wynika bezpośrednio z obszaru badawczego, którym interesuje się uczestnik studiów 
III stopnia, co przyjmuje się za prawidłowe rozwiązanie. Według doktorantów za pozytywne 
możne uznać, iż  kandydat na studia doktoranckie sam wybiera opiekuna naukowego 
kierując się zbieżnością swoich zainteresowań badawczych z profilem specjalizacji opiekuna, 
a następnie wspólnie z  opiekunem ustala tematykę przewodu doktorskiego, zakres badań 
oraz indywidualny program i plan studiów. Doktoranci pozytywnie także oceniają fakt, iż już 
na etapie rekrutacji na studia doktoranckie niezbędna jest zgoda osoby proponowanej na 
opiekuna naukowego. Za korzystne dla uczestników studiów III stopnia można także przyjąć, 
że po ewentualnym przyjęciu na studia doktoranckie doktorant ma prawo bez uzasadnienia 
zmienić opiekuna naukowego. Uczestnicy studiów III stopnia podkreślali również, że 
współpraca pomiędzy doktorantem a opiekunem/promotorem opiera się na dobrych 



obyczajach obowiązujących w środowiskach akademickich. Liczba doktorantów przypadająca 
na jednego opiekuna naukowego/promotora nie przekracza 5 osób, co zdaniem 
Doktorantów umożliwia swobodny kontakt. Dobrą praktyką Jednostki/Uczelni jest 
umieszczanie na stronie samorządu doktorantów internetowej listy potencjalnych 
opiekunów prac doktorskich. 
W ramach zajęć objętych programem studiów, istnieje także możliwość korzystania 
z konsultacji oraz dyżurów pracowników naukowych. W większości uczestnicy studiów 
III stopnia pozytywnie ocenili system konsultacji, twierdząc iż spotkania z pracownikami 
naukowo – dydaktycznymi odbywają się w czasie, miejscu i formie ustalonej i podanej do 
wiadomości doktorantów z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Doktoranci pozytywnie także ocenili pracę Kierownika Studiów Doktoranckich oraz obsługi 
administracyjnej, zaznaczając otwartość, elastyczność oraz gotowość do pomocy 
pracowników odpowiadających za studia doktoranckie. Ponadto uczestnicy studiów 
III stopnia wyrazili korzystną opinię na temat sposobu komunikacji poprzez stronę 
internetową oraz  listę mailingową ze strony jednostki. 
Funkcjonujący w jednostce systemu opieki materialnej dla doktorantów można ocenić 
pozytywnie. 
Przyznawanie stypendium doktoranckiego regulowane jest Zarządzeniem nr 19/2013 
Rektora PWr z dnia 27 lutego 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich 
jest zgodny z przepisami krajowymi. Wytyczne i kryteria przyznawania stypendium 
doktoranckiego są transparentnie i przejrzyste, co doktoranci oceniają w sposób pozytywny. 
Poprawnie wywiązano się także z obowiązku ustawowego powołania Komisji Doktoranckiej, 
w skład której wszedł przedstawiciel doktorantów. Pozytywnie można także ocenić zasady 
przydzielania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych. Zasady przyznawania zwiększenia stypendiów 
doktoranckich określa Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 
z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa, przyjęty 
Zarządzaniem nr 17/2012 Rektora PWr z dnia 24 lutego 2012 r. 
Obok stypendium doktoranckiego elementem wsparcia finansowego dla doktorantów są 
świadczenia pomocy materialnej. Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla 
doktorantów wprowadzonym Zarządzeniem nr 76/2013 Rektora PWr z dnia 23 września 
2013 r. uczestnicy studiów III stopnia mogą korzystać ze świadczeń socjalnych (stypendium 
socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, zapomoga). Przyznawane są one przez Ogólnouczelnianą Doktorancką 
Komisję Stypendialną, która została powołana i funkcjonuje na podstawie zgodnych 
z prawem, czytelnych i powszechnie znanych procedur, a także prowadzi pełną i przejrzystą 
dokumentację. Zasady i procedury stosowane w powyższym zakresie są prawidłowe.  
Doktoranci po otwarciu przewodu doktorskiego mają także możliwość uzyskania wsparcia 
finansowego na prowadzenie badań naukowych w ramach dotacji na finansowanie 
działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich na WE.  Zasady podziału wprowadza uczelniany regulamin finansowania, który 
wprowadzono Zarządzeniem nr 6/2011 Rektora PWr z dnia 24 stycznia 2011 r. przygotowany 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  
Pozytywnie można także ocenić dodatkowe możliwości wsparcia finansowego dla 
Doktorantów, tj. możliwość przyznania stypendium naukowego z własnego funduszu 
stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na zasadach określonych przez Rektora w 



uzgodnieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów, czy też nagrody i wyróżnienia 
na zasadach określonych przez Senat w Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień 
Rektora i Dziekana doktorantom Politechniki Wrocławskiej. 
System opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej PWr wzorowo uwzględnia potrzeby 
doktorantów niepełnosprawnych. Politechnika Wrocławska deklaruje otwartość na przyjęcie 
niepełnosprawnych kandydatów. Zarówno doktoranci jak i studenci mogą liczyć na pomoc 
Samodzielnej Sekcji ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, która regularnie przekazuje 
informacje dotyczące możliwych form wsparcia organizując rozliczne aktywności na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Doktoranci pozytywnie ocenili dostępny na uczelni sprzęt na 
potrzeby osób niepełnosprawnych, pomoc medyczną, psychoterapeutyczną oraz prawną, jak 
również inne działania, tj. możliwość przyznawania asystenta osobistego, wyjazdy 
integracyjne czy dodatkowego stypendium specjalnego Fundacji Rozwoju PWr dla osób 
dotkniętych niepełnosprawnością. Na szczególną uwagę zdaniem doktorantów zasługują 
także warsztaty dla kadry akademickiej oraz administracyjnej „Świadoma kadra” 
nt. rodzajów niepełnosprawności i jego wsparcia. 
 
2)  Zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych szczegółowo opisuje Regulamin 
studiów Politechniki Wrocławskiej. Wprowadzony system rozpatrywania skarg funkcjonuje 
na kilku płaszczyznach. W trakcie spotkania ZO PKA studenci stwierdzili, że najlepszym 
sposobem jest pomoc opiekuna roku. Jest to osoba, do której najczęściej zwracają się 
studenci. Wynika to z faktu, że większość uwag rozwiązywana jest za pomocą dyskusji oraz 
wzajemnego porozumienia. Studenci w trakcie spotkania z ZO PKA potwierdzili, że 
opiekunowie wspierają ich, zarówno w rozwiązywaniu konfliktów między sobą, jak również 
w sytuacjach, gdy jedną ze stron są pracownicy PWr. Dodatkowo studenci wyrazili opinię, że 
większość sytuacji rozwiązywana jest na etapie współpracy z opiekunem roku. W przypadku 
nie znalezienia rozwiązania kolejnym elementem jest rozmowa z dziekanem ds. studenckich. 
Na tym etapie najczęściej rozpatrywane są bardziej skomplikowane sytuacje konfliktowe. 
Zdaniem studentów, w przypadku zwrócenia się z prośbą o pomoc do opiekuna roku lub do 
dziekana, sytuacje konfliktowe lub skargi są rozpatrywane bardzo szybko i indywidualnie. 
Studenci mają również możliwość skorzystania z pomocy rektora ds. studenckich.  
W przypadku trudniejszych i bardziej kontrowersyjnych skarg i sytuacji konfliktowych sprawa 
jest kierowana w celu rozpatrzenia do właściwej komisji. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: 
komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji 
spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie. 
Powołany został także rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów i studentów, który 
przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 
Zdaniem studentów przedstawiony powyżej schemat postępowania w przypadku złożenia 
skargi jest skuteczny. Najczęściej konflikty są rozwiązywane w sposób polubowny w trakcie 
rozmowy z opiekunem roku. W niektórych przypadkach rozmowy prowadzone są w 
obecności dziekana ds. studenckich.  
W razie powstania na PWr sporu zbiorowego dotyczącego interesów studentów 
Przewodniczący Samorządu Studentów może prowadzić negocjacje z Rektorem w celu 
rozwiązania konfliktu. 
Uczestnicy studiów III stopnia wskazali, iż w praktyce osobiście składają skargi, które 
następnie rozpatrywane są przez Władze Wydziału w celu próby polubownego jej 
rozwiązania. Z punktu widzenia doktorantów ta droga postępowania jest zrozumiała 



i przynosi wymierne efekty. Z informacji uzyskanych od Władz Wydziału wynika, że dokładają 
oni wszelkich starań, by sytuacje konfliktowe na linii doktorant – nauczyciel akademicki 
należały do rzadkości. Jeśli jednak mają one miejsce, rozwiązuje się je w pierwszej kolejności 
w  drodze porozumienia. W razie nieskuteczności podejmowanych w tym kierunku działań, 
sprawę kieruje się do rozstrzygnięcia do odpowiednich komisji dyscyplinarnych albo przed 
sąd koleżeński doktorantów. Jednostka posiada wypracowaną procedurę działania w 
zakresie składania zastrzeżeń doktorantów co do prawidłowości przeprowadzonego 
zaliczenia lub egzaminu, co ocenia się pozytywnie.  
 
3)  Na PWr bardzo dobrze funkcjonuje zarówno ogólnouczelniany, jak i Wydziałowy 
Samorząd Studentów. Zdaniem studentów wynika to z bardzo dobrego przygotowania 
samych członków oraz wsparcia ze strony władz Uczelni oraz Wydziału. W trakcie rozmowy z 
ZO PKA członkowie Samorządu wyrazili opinię, że głównym celem ich pracy jest wsparcie 
oraz reprezentowanie pozostałych studentów. Najczęstszymi  wydarzeniami, które 
realizowane są przez Wydziałowy Samorząd Studentów są wydarzenia kulturalne, akcje 
charytatywne, realizacje projektów badawczych oraz szkolenia. Członkowie Samorządu 
Wydziałowego w trakcie spotkania z ZO PKA stwierdzili, że władze wizytowanej jednostki 
zapewniają im niezbędne wsparcie do prawidłowego prowadzenia działalności. Na 
działalność studencką Senat Akademicki przeznacza budżet, który jest rozdzielany przez 
odpowiedzialny za to organ Samorządu. 
Na wizytowanym Wydziale istnieją cztery koła naukowe, które realizują przedsięwzięcia 
pozwalające na poszerzenie wiedzy kierunkowej, rozwijanie umiejętności oraz nawiązywanie 
kontaktów. Najczęstszymi przedsięwzięciami realizowanymi przez studentów są szkolenia 
zwiększające umiejętności praktyczne oraz organizacja konferencji. Zdaniem studentów 
działalność w kołach naukowych skupiona jest na rozwijaniu, propagowaniu i stosowaniu 
wiedzy teoretycznej w praktyce oraz prezentacji własnych zainteresowań. 
Z przedstawionych dokumentów wynika, że wizytowana Jednostka spełnia wymóg art. 61 
ust. 3 oraz art. 67 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który określa  minimalną 
reprezentacje studentów i doktorantów w organach kolegialnych. Z protokołów posiedzeń 
tych organów wynika również, że przedstawiciele studentów aktywnie angażują się w ich 
prace.  
Przedstawiciele Samorządu Studentów stwierdzili, że wiedzą o szkoleniach organizowanych 
przez Parlament Studentów RP i jeżeli jest taka możliwość, to chętnie korzystają z wiedzy i 
doświadczenia osób reprezentujących ogół studentów. Dodatkowo Wydziałowy Samorząd 
Studentów organizuje własne szkolenia, podczas których jego przedstawiciele omawiają 
również innego rodzaju tematykę.  
Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej jest zcentralizowany i funkcjonuje na 
poziomie uczelnianym. Przedstawiciele doktorantów wchodzą w skład samorządowych 
organów uczelnianych oraz Rady Wydziału. Aktywność samorządu uczelnianego oceniana 
jest przez pozostałych doktorantów bardzo pozytywnie. Środowisko uczestników studiów III 
stopnia reprezentowane jest w organach uczelnianych, w których działaniach czynnie 
uczestniczy. Ponadto przedstawiciele doktorantów opiniują i tworzą własne autorskie 
projekty aktów prawnych dot. doktorantów. Ocena działalności Samorządu jest w pełni 
pozytywna.  
 
Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 4 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 



1) Politechnika Wrocławska ma w pełni wdrożony system opieki naukowej, dydaktycznej  
i materialnej. Studenci bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat relacji  
z kadrą dydaktyczną. Ponadto mają zapewniony bardzo dobrze rozwinięty system pomocy 
materialnej. Bardzo dużym atutem jest szczególne zwrócenie uwagi na potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami. 
Funkcjonujący na WE system opieki naukowo – dydaktyczno - materialnej dla doktorantów 
należy ocenić pozytywnie. Szczególne miejsce zajmują w nim możliwości wsparcia 
materialnego uczestników studiów III stopnia. W zakresie merytorycznym, korzystna jest 
opieka pracowników naukowych oraz system konsultacji. Pozytywnie także można ocenić 
pracę Kierownika Studiów Doktoranckich i administracji obsługującej uczestników studiów 
III stopnia. System wzorowo uwzględnia potrzeby doktorantów niepełnosprawnych. 
 
2) Wizytowana jednostka ma w stopniu pełnym rozbudowany system rozpatrywania skarg 
studenckich. Działa on na kilku płaszczyznach, a studenci są w pełni świadomi struktury 
rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
Nieformalne rozwiązywanie zgłaszanych sytuacji konfliktowych doktorantów przebiega 
sprawnie. Ponadto pozytywnie można ocenić wypracowaną przez Wydział procedurę 
działania w zakresie składania zastrzeżeń doktorantów, co do prawidłowości 
przeprowadzonego zaliczenia lub egzaminu. 
 
3) Samorząd studentów w pełni realizuje wyznaczone przez Regulamin Samorządu 
Studentów cele i zadania. W odpowiedniej liczbie reprezentuje studentów w organach 
kolegialnych Politechniki Wrocławskiej. Dodatkowo studenci są bardzo zaangażowani w 
prace Parlamentu Studentów RP. 
Aktywność Uczelnianego Samorządu Doktoranckiego, jak i przedstawicieli doktorantów, w 
Radzie WE należy ocenić pozytywnie. Reprezentanci uczestników studiów III stopnia 
zaangażowani są w prace wydziałowych komisji, m.in. poprzez uczestnictwo i czynne 
działania przyczyniające się do pozytywnego rozwoju jednostki. 
 

8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces zapewnienia 
jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie obowiązującymi 
 
Z dokumentacji przedstawionej przez przedstawicieli Uczelni wynika, iż posiada ona 
dokumenty dotyczące przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości 
kształcenia. Przede wszystkim dotyczą one: tworzenia programów kształcenia, określania 
weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania, zasad rekrutacji, oceny 
nauczycieli akademickich, monitorowania losów absolwentów oraz studiów doktoranckich i 
podyplomowych. 
 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Wrocławskiej zaczął 
funkcjonować na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Rektora Politechniki Wrocławskiej 
Nr 29/2003 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia. Obecnie Zarządzeniem Wewnętrznym Rektora nr 88/2012 z 
dnia 10 października 2012 r. wprowadzony został na Politechnice Wrocławskiej nowy 
Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK). 



Na podstawie powyższego dokumentu można stwierdzić, iż do zadań Uczelnianego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) należy: kształtowanie postaw projakościowych w 
środowisku akademickim Uczelni oraz budowanie kultury jakości kształcenia przez 
inspirowanie i organizowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia 
oraz monitorowanie tych działań w Politechnice Wrocławskiej, stałe monitorowanie jakości 
kształcenia w Uczelni, tworzenie procedur okresowego i systematycznego oceniania –  
w porozumieniu i przy udziale przedstawicieli jednostek organizacyjnych – jakości kształcenia 
w Uczelni, a także zapewnianie stałego publicznego dostępu do obowiązujących programów 
kształcenia/programów nauczania wszystkich poziomów i form studiów prowadzonych w 
Uczelni. W celu realizacji zadań USZJK, na szczeblu uczelnianym, Rektor powołał na okres 
kadencji władz Uczelni Radę ds. Jakości Kształcenia (RJK), którą tworzą Komisja ds. 
Zapewniania Jakości Kształcenia (KZJK) oraz Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (KOJK). 
Rektor powołuje członków RJK na okres kadencji władz Uczelni. Pracami RJK kieruje, 
powoływany na okres kadencji, Pełnomocnik Rektora Uczelni ds. Zapewniania Jakości 
Kształcenia, jako jej przewodniczący. Przewodniczący inicjuje – w porozumieniu z 
Prorektorem Uczelni ds. Nauczania – działania na rzecz doskonalenia USZJK, koordynuje 
funkcjonowanie Wydziałowych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), 
gromadzi protokoły z posiedzeń obu podległych mu komisji, przygotowuje i przekazuje 
władzom Uczelni okresowe sprawozdania z działalności RJK. 
Do zadań Rady ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności: a). Opracowanie strategii 
zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni zgodnej z Ustawą Prawo o 
szkolnictwie wyższym, stosownymi rozporządzeniami ministra właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego oraz zgodnej z uchwałami Senatu Uczelni i zarządzeniami wewnętrznymi Rektora 
Uczelni. b). Określenie procedur w procesie zapewniania jakości kształcenia w Uczelni. c). 
Inicjowanie i monitorowanie działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w 
Uczelni. d). Merytoryczne wspieranie, monitorowanie funkcjonowania oraz udzielanie 
rekomendacji WSZJK. e). Opracowanie wzorów formularzy dokumentujących działalność 
USZJK w Uczelni oraz f). Opracowywanie harmonogramu prac RJK. 
  

Kolejno do zadań Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy: a). Opracowanie, we 
współpracy z Wydziałowymi Systemami Zapewniania Jakości Kształcenia: procedur oceny 
stanu wyjściowego oraz okresowych ocen wewnętrznych w zakresie jakości kształcenia na 
wydziałach oraz procedur oraz metod zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na 
wydziałach. b). Stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach. c). 
Podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia dotyczących m.in. wdrażania 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w Uczelni oraz podnoszenia 
umiejętności pedagogicznych i poszerzania wiedzy nauczycieli akademickich. d). 
Opracowywanie: wytycznych i zaleceń do tworzenia poprawnych pod względem 
merytorycznym i strukturalnym Programów kształcenia wraz z opisami założonych efektów 
zgodnych z Efektami kształcenia dla odpowiedniego obszaru kształcenia opisanych w 
Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, wytycznych i zaleceń dotyczących 
poprawnych pod względem merytorycznym i strukturalnym programów nauczania, planów 
studiów wraz z opisami założonych w sylwetce absolwenta celów kształcenia zgodnych ze 
standardami kształcenia dla danego kierunku studiów, w oparciu o akty prawne wyższego 
rzędu oraz wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zaleceń do procedury samooceny 
programowej i instytucjonalnej wydziałów Uczelni, metod doskonalenia systemu 
nagradzania nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników 
administracyjnych związanych z procesem kształcenia, wytycznych do procedur 



weryfikowania osiągania założonych kwalifikacji przez studentów, oraz zaleceń, w 
porozumieniu z Biurem Karier i Wydziałowymi Konwentami, co do zasad monitorowania 
współpracy z absolwentami i pracodawcami pod względem zawartości merytorycznej 
Programów kształcenia/Programów nauczania. e). Monitorowanie: prawidłowości 
stosowania systemu akumulacji i transferu punktów ECTS w Uczelni, mobilności studentów i 
nauczycieli akademickich Uczelni, warunków socjalnych studentów i doktorantów oraz 
jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia. f). Wspieranie: rozwoju kształcenia z 
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (ICT), a w szczególności 
rozwoju kształcenia na odległość (e-learning), oraz rozwoju i doskonalenie działania 
jednolitego informatycznego systemu obsługi studentów JSOS-Edukacja.CL. g). Inicjowanie i 
wspieranie ogólnouczelnianych badań ankietowych – studentów wszystkich form i stopni 
studiów, nauczycieli akademickich, pracowników związanych z procesem kształcenia, 
absolwentów i pracodawców – mających na celu pozyskiwanie opinii o: Programach i 
Efektach kształcenia/Programach nauczania, kwalifikacjach absolwentów/sylwetkach 
absolwentów, warunkach studiowania (w tym m.in. o warunkach socjalnych oraz jakości 
obsługi studentów w jednostkach organizacyjnych Uczelni wykonujących zadania w procesie 
kształcenia studentów), organizacji studiów, jakości pracy pedagogicznej nauczycieli 
akademickich itp. oraz h). Określanie harmonogramu prac Komisji.  
 

Do zadań Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia należy: a). Publikowanie informacji o 
podejmowanych w Uczelni działaniach projakościowych oraz o ich wynikach. b). Ocenianie 
realizacji wytycznych, zaleceń i zadań zawartych w procedurach opracowanych przez Radę 
ds. Jakości Kształcenia oraz Komisję ds. Zapewnianie Jakości Kształcenia. c). Analiza i ocena 
związku prowadzonych kierunków studiów na wydziałach ze strategią rozwoju Uczelni, w 
tym z jej misją. d). Opracowywanie dla Wydziałowych Systemów Zapewniania Jakości 
Kształcenia (WSZJK) wytycznych i zaleceń dotyczących oceny jakości kształcenia. e). 
Monitorowanie funkcjonowania WSZJK w zakresie oceniania jakości kształcenia. f). Analiza 
okresowych sprawozdań Wydziałowych Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia i 
formułowanie na tej podstawie rekomendacji zmian mających na celu podnoszenie jakości 
kształcenia na wydziale. g). Publikowanie wyników analizy rezultatów ogólnouczelnianych 
badań ankietowych wśród studentów wszystkich form i stopni studiów, doktorantów, 
nauczycieli akademickich, absolwentów i pracodawców. h). Ocenianie: realizacji projektów 
Programów kształcenia oraz obowiązujących Programów kształcenia/Programów nauczania 
na wszystkich stopniach i formach studiów prowadzonych w Uczelni, realizacji procedur 
weryfikowania kwalifikacji/celów kształcenia osiąganych przez studentów, infrastruktury 
dydaktycznej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studentów, doktorantów i 
nauczycieli akademickich, wyposażenia i zasobów bibliotek i czytelni; dostępu studentów, 
doktorantów i nauczycieli akademickich do: literatury, katalogów w Uczelni (i poza nią), 
komputerowych baz danych, oraz dostępu do pełnych i aktualnych informacji o warunkach i 
trybie rekrutacji na studia, stopniach i formach studiów oraz o Programach 
kształcenia/Programach nauczania na studiach prowadzonych w Uczelni.   
W celu stałego zapewniania jakości kształcenia wprowadzono w Uczelni takie mechanizmy, 
jak: badania opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, jak 
również opinii nauczycieli akademickich o warunkach kształcenia oraz opinii pracodawców o 
kwalifikacjach absolwentów; badania opinii absolwentów i pracodawców oraz okresowe 
hospitacje zajęć dydaktycznych. 
 



Na poziomie Wydziału również funkcjonuje Wydziałowy System Zapewniania Jakości 
Kształcenia. Zasady jego funkcjonowania są regulowane postanowieniami rady wydziału. 
Nadzór nad systemem wydziałowym sprawuje Dziekan. Dziekan powołuje na okres kadencji 
Wydziałową Komisję ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia (WKOZJK), w której skład 
wchodzą: Prodziekan właściwy ds. kształcenia albo pełnomocnik dziekana ds. zapewniania 
jakości kształcenia, jako przewodniczący komisji, przewodniczący komisji programowych 
wszystkich kierunków studiów prowadzonych na wydziale; w przypadku wydziału z jednym 
lub dwoma kierunkami studiów – dodatkowo co najmniej jeden profesor lub doktor 
habilitowany (razem co najmniej 3 osoby), kierownik studiów doktoranckich na wydziale, 
przedstawiciel studentów i przedstawiciel doktorantów oraz osoby wskazane przez Dziekana. 
Dziekan powołał na kadencję 2012-2016 Wydziałową Komisję ds. Oceny i Zapewniania 
Jakości Kształcenia (WKOZJK) pod przewodnictwem Prodziekana ds. Kształcenia. Kolejno 
wydzielono w strukturze ww. Komisji dwa odrębne zespoły o następujących nazwach i 
zakresach działania: Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy 
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. Zakres działania wymienionych Zespołów pokrywa się z 
zakresem działań wspomnianych wyżej Uczelnianych Komisji ds. Zapewniania Jakości 
Kształcenia oraz Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.  
Do zadań WKOZJK należy: monitorowanie jakości procesu kształcenia, ocenę procesu 
kształcenia, ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, inne działania 
dotyczące kształtowania kultury jakości kształcenia na wydziale, a także opracowywanie i 
przekazywanie Dziekanowi okresowych sprawozdań z prac Komisji. Jedynie należy zwrócić 
uwagę, iż na poziomie wydziału nie jest prowadzony (przygotowywany) harmonogram prac 
WKOZJK. 
Ponadto na Wydziale został opracowany dokument pt. „Polityka Jakości kształcenia”, który 
zawiera cele polityki jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym, a są nimi: zapewnienie 
edukacji na światowym poziomie kształcenia, ciągłe doskonalenie procesu kształcenia. 
Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 21. 10. 2013 r. zgodnie z § 11 Załącznika do Uchwały 
Senatu Politechniki Wrocławskiej nr 14/1/2012-2016 z dnia 27 września 2012 r. powołano na 
kadencję 2012-2016 Komisje Programowe - dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Elektrycznym: „automatyka i robotyka” i „elektrotechnika”. Ich zadaniem jest 
opracowywanie i doskonalenie programów kształcenia/programów nauczania, a także 
monitorowanie efektów kształcenia, zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz we 
współpracy z Wydziałową Komisją ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia. Kolejno na 
Wydziale funkcjonuje Konwent, który w dniu 16 stycznia 2012 r. została przekształcony z 
Rady Programowej. Przedmiotem obrad Konwentu było m. in. przedstawienie składu WKZJK 
i WZOJK funkcjonujących w ramach Wydziału oraz ich program działania (posiedzenie 
Konwentu w dniu 16. 12. 2013 r.). Regulamin Konwentu został przyjęty w dniu 21. 01. 2013 r. 
W celu sprawnej realizacji zadań WSOJK Jednostka wdraża 14 procedur, do których m. in. 
należą: 

 rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Elektrycznym; 
 przebiegu wydziałowych zapisów na zajęciach dydaktycznych; 
 podziału na specjalności dyplomowania; 
 przebiegu egzaminu dyplomowego; 
 realizacji praktyk zawodowych; 
 weryfikacji i doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia; 
 oceniania doktorantów; 
 rekrutacji na studia doktoranckie; oraz 



 tworzenia programów kształcenia i obsady zajęć dydaktycznych. 
Procedury te powiązane są z wewnętrznymi aktami prawnymi Uczelni, a nadzór nad ich 
wykonaniem sprawuje Dziekan. 
Ankiety oceny przedmiotów i hospitacje zajęć dydaktycznych, przeprowadzane na Wydziale 
Elektrycznym są podstawowymi narzędziami do uzyskiwania informacji o jakości 
realizowanego kształcenia w ocenianej Jednostce. Studenci oceniają poziom realizowanych 
przedmiotów. Jeżeli ocena prowadzonych zajęć jest słaba ankietyzacja i hospitacja jest 
powtarzana. Analiza ankiet pozwala między innymi na ocenę kadry nauczającej na Wydziale i 
jest wykorzystywana przy obligatoryjnej ocenie nauczycieli akademickich w Uczelni 
wynikającej z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
W dniu 24 czerwca 2013 r. opracowano wzór ankiety dla absolwenta Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Wrocławskiej, która ma na celu zebranie opinii absolwentów na temat pracy 
Wydziału Elektrycznego, co pozwoli na ulepszenie procesu dydaktycznego. 
 
Dokumentacja dotycząca wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest 
prowadzona i udostępniana przez Rektorat, Dziekanat, Uczelnianą, Radę ds. Jakości 
Kształcenia oraz Wydziałową Komisję ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia.  
Wyniki przeprowadzonych ankietyzacji i hospitacji są gromadzone w tzw. corocznych 
sprawozdaniach, które wraz z wnioskami, przedkładane są Dziekanowi Wydziału i 
referowana jest na Radzie Wydziału. 
 
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia jest stałym punktem obrad Rady 
Wydziału Elektrycznego. Na jej posiedzeniach są poruszane m.in. takie tematy, jak: analiza 
wyników ankiet kursów czy hospitacji, zatwierdzane są kryteria oceny niesamodzielnych 
nauczycieli akademickich. Ponadto zatwierdzane są tematy prac dyplomowych oraz ich 
promotorzy a także Komisje Egzaminacyjne. 
 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego3  w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego. 

Wydział Elektryczny opracował strukturę systemu zapewnienia jakości kształcenia zgodną 
z system wewnętrznych przepisów prawnych w Uczelni, stwarzając mechanizmy do jego 
doskonalenia i analizy jego działań. Jednostka wdraża opracowane procedury zapewnia 
jakości w poszczególnych elementach składających się na proces kształcenia. 

 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

L.p. 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w 

pełni 

znacząco częściowo niedostatecznie 



1 
 

strategia rozwoju 

 

+ 

    

2 

wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

jakości 

  

+ 

   

3 

cele i efekty 

kształcenia na 

studiach 

doktoranckich  

i podyplomowych 

oraz system ich 

weryfikacji1 

  

 

 

+ 

   

4 

zasoby kadrowe, 

materialne  

i finansowe 

  

+ 

   

5 
prowadzenie badań 

naukowych 

  

+ 

   

6 

współpraca 

krajowa  

i międzynarodowa 

  

+ 

   

7 

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów2 

  

+ 

   

8 

przepisy 

wewnętrzne 

normujące proces 

zapewnienia 

jakości kształcenia 

  

 

+ 

 

   

                                                           
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. 



 

Wydział  elektryczny przygotował strategię rozwoju  zgodną z misją i strategią rozwoju 
PWr. Opracował poprawną koncepcję kształcenia na studiach I, II, III stopnia i studiach 
podyplomowych. Działania podejmowane przez jednostkę zapewniają realizację przyjętej 
strategii oraz umożliwiają  właściwe warunki dla prowadzonego kształcenia oraz służą 
wzrostowi pozycji WE PWr na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym i 
naukowym.  

Szanse a szczególnie zagrożenia oceniono w analizie SWOT bardzo realistycznie wymieniając 
m.in.: masowość kształcenia sprzyjającą obniżaniu stopnia uzyskanych kwalifikacji 
zawodowych oraz zmniejszającą się aplikacyjność prac badawczych ze względu na słabszą 
kondycję finansową przedsiębiorców z regionu i  całego kraju.  

Wymienione w analizie SWOT słabe strony Wydziału pokrywają się ze spostrzeżeniami ZO 
PKA tzn.: brak praw do doktoryzowania w dyscyplinie automatyka i robotyka, spadek liczby 
uczestników studiów doktoranckich, zbyt mała aktywność pracowników Wydziału w 
pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działalność naukowo-badawczą, w 
zakresie transferu technologii i komercjalizacji badań. Te niedomagania są jednak do 
usunięcia przy konsekwentnych działaniach kierownictwa Wydziału i Uczelni. 

W analizie SWOT wśród mocnych stron Wydziału wymieniono wysoko wyspecjalizowaną 
kadrę naukowo-dydaktyczną, utożsamiającą się z Uczelnią, o czym świadczy brak 
zatrudnionych na jednostce osób, dla których Uczelnia jest dodatkowym miejscem pracy. 

Kolejną mocną stroną jednostki jest kształcenie, o czy świadczy wzrost liczby studentów 
studiów stacjonarnych na Wydziale pomimo trwającego niżu demograficznego. Do mocnych 
stron wydziału elektrycznego zaliczono zaawansowaną współpracę z kilkoma zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi, szeroką współpracę z regionalnymi i krajowymi ośrodkami 
przemysłowymi oraz spore doświadczenie w pracy w konsorcjach badawczych. Dobrą 
praktyką jest wieloletnia współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach  
powołanego Konwentu Wydziału Elektrycznego. Niewątpliwie wpływa to korzystnie  na 
efekty kształcenia oraz dostosowywanie dydaktyki do wymagań współczesnego  przemysłu. 

W analizie SWOT podkreślono dobrą opinię pracodawców o absolwentach Wydziału. Zespół 
wizytujący miał okazję usłyszeć potwierdzenie tej opinii podczas spotkania z 
przedstawicielami pracodawców. 

WE zapewnia z nadmiarem zasoby kadrowe dla prowadzonego kształcenia na wszystkich 
stopniach studiów. Wizytacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej oraz opinie różnych grup 
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzają wysoką samoocenę Jednostki w 
tym zakresie. Przeprowadzona w trakcie wizytacji analiza sytuacji finansowej Wydziału 
wskazuje na jego stabilną od wielu lat sytuację w tym obszarze.  

Badania naukowe prowadzone na Wydziale AEI są bardzo dobrze skorelowane z procesem 
kształcenia, na wszystkich stopniach studiów i znajdują właściwe zabezpieczenie w 
infrastrukturze naukowo-dydaktycznej. System wsparcia naukowego, dydaktycznego i 
materialnego funkcjonuje na wizytowanym wydziale na wysokim poziomie.  
W analizie SWOT podkreślono wysoki prestiż WE na tle odpowiadających mu wydziałów w 
Polsce, wynikający m.in. z uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora 
habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.  



Wielu pozytywnym i dobrze ukierunkowanym  działaniom Wydziału towarzyszą, 
wymagające usunięcia braki, zaniedbania czy uchybienia, które nie znalazły 
odzwierciedlenia w dokonanej przez jednostkę analizie SWOT: 

 Wydział i Uczelnia nie udostępniły ZO PKA ani Księgi Jakości systemu ani kompletnego i 
spójnego spisu procedur obowiązujących na Uczelni i na Wydziale. 

 W trakcie spotkania z ZO PKA studenci zaznaczyli, że zdarzają się sytuacje bardzo dużych 
opóźnień przy  wypłacaniu stypendiów, co powoduje czasem poważne problemy bytowe 
studentów. 

 W chwili obecnej na WE PWr nie prowadzi się badań ankietowych w zakresie oceny 
pracowników wspierających proces kształcenia. Pytania na temat pracy Dziekanatu 
zawiera jedynie wewnętrzna ankieta badań absolwentów Wydziału.  Władze uczelni 
wydały w grudniu 2013 roku Zarządzenie Wewnętrzne 93/2013 wprowadzające 
Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i jego 
wdrażanie dopiero się rozpoczyna. Należy zaznaczyć, że studenci studiów 
niestacjonarnych formułowali pewne zastrzeżenia wobec systemu obsługi dydaktyki 
Wydziału, w tym uwagi co  do godzin pracy dziekanatu. Ich zdaniem system obsługi 
dydaktyki nie spełnia swojej funkcji; towarzyszy mu bowiem forma papierowa 
dokumentacji, co obniża jego efektywność. Tego typu zastrzeżenia szeroko formułowane 
powinny być, zdaniem ZO uważnie przenalizowane przez organy systemu jakości Wydziału 
i Uczelni i w razie potrzeby uwzględnione w modyfikacji organizacji pracy  lub w szerszej 
akcji informacyjnej. 

 Uchwała nr 106/5/2012-2016 Senatu PWr określa efekty kształcenia dla wszystkich 
prowadzonych studiów w całej Politechnice Wrocławskiej, które traktując jako wytyczne, 
można ocenić pozytywnie, jednakże konieczne jest równocześnie uszczegółowienie 
określonych efektów kształcenia na poziomie wydziału w odniesieniu do konkretnej 
dyscypliny, gdyż zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, studia doktoranckie to 
studia III stopnia kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli uzyskaniem 
w drodze przewodu doktorskiego stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie 
nauki w zakresie dyscypliny nauki.” 

 Wpływ interesariuszy zewnętrznych na skuteczność stosowanego wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia, ma głównie charakter reaktywny. Niska frekwencja 
przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych biorących udział w bezpośrednim spotkaniu z 
zespołem wizytującym (ZW) w stosunku do liczby firm i osób współpracujących z Uczelnią, 
która występowała w formalnej dokumentacji potwierdza brak wyraźnej własnej 
aktywności przedstawicieli pracodawców. Obecność przedstawicieli pracodawców w 
obradach ciał kolegialnych (z wyjątkiem posiedzeń Konwentu WE) i w podejmowaniu 
decyzji w trakcie obrad dotyczących jakości kształcenia jest słabo udokumentowana. 
Żadna z komisji wydziałowych nie posiada obecnie w swoim składzie przedstawiciela 
przedsiębiorców. 

 
Zalecenia i sugestie Zespołu Oceniającego PKA: 

 Na WE bardzo liczne są Komisje Programowe na (na podstawie Uchwały RW powołującej 
te Komisje może ocenić, że liczą kilkadziesiąt osób).  ZO postuluje przeprowadzenie 
przeglądu efektywności prac tak licznych Komisji. Biorąc pod uwagę powyższe 
okoliczności ZO postuluje przeprowadzenie przeglądu USZJK oraz WSZJK z punktu 
widzenia efektywności i skuteczności struktury systemu. Być może w dalszych pracach 



nad systemem jakości warto rozważyć wprowadzenie dedykowanej procedury oceny 
efektywności struktury systemu jako elementu tego systemu.   

 ZO PKA proponuje udoskonalenie narzędzia badania losów absolwentów (widoczna 
mała reprezentatywność, brak oceny efektywności narzędzia). 

 Wydział dokonuje przeglądów oraz monitoruje programy kształcenia. ZO postuluje 
udostępnianie sprawozdań z takich przeglądów w systemie informacyjnym WSZJK. 
Przeglądy powinny dotyczyć także organizacji procesu kształcenia studentów 
niestacjonarnych. Na spotkaniu z ZO PKA formułowali oni zastrzeżenia, co do organizacji 
tego procesu (zła częstotliwość zjazdów). Niektóre z procedur dotyczących przeglądów i 
modyfikacji programów kształcenia nie uwzględniają studiów doktoranckich (np. 
procedura P3).  

 W ankietowych  badaniach opinii studentów prowadzonych w trakcie studiów brakuje 
pytań dotyczących prawidłowości zasad oceniania. ZO postuluje wprowadzenie 
niezależnych systematycznych przeglądów zasad i bezstronności oceniania. Przeglądy te 
powinny być uzupełnione o odpowiednią politykę informacyjną. 

 Na spotkaniu ZW ze studentami formułowali oni opinie, że nie znają wyników badań 
ankietowych oraz nie znają wyników zbiorczych i wynikających  stąd wniosków. Zdaniem 
ZO sprawa ta wymaga weryfikacji przez WKOZJK i być może wymaga ewentualnego 
udoskonalenia polityki informacyjnej elementów systemu w ogólności. 

 Zespół Wizytujący PKA rekomenduje Władzom Wydziału i Uczelni wprowadzenie 
obowiązku systematycznej oceny efektywności funkcjonowania systemu zapewniania 
jakości. Jako przykłady działań w zakresie oceny efektywności można wskazać dwie 
typowe procedury (procesy). Pierwszą z nich są regularne przeglądy systemu 
zapewnienia jakości kształcenia (przynajmniej raz w roku albo w trybie nadzwyczajnym) 
z punktu widzenia skuteczności systemu, a następnie dokonywanie niezbędnych korekt i 
zmian (w udostępnionych protokołach posiedzeń RJK oraz WKOZJK brakuje informacji na 
temat takich przeglądów). Danymi wejściowymi do przeglądu powinny być m.in. 
informacje o problemach pozyskiwane z wniosków i opinii zgłaszanych przez studentów, 
z analizy efektywności procesu ankietowania, hospitacji, informacji od pracowników, 
informacji pochodzących od interesariuszy zewnętrznych, oceny kompletności i 
spójności dokumentacji etc. Przeglądy mogą dotyczyć - w sensie ogólnym - analizy 
polityki jakości, oceny stopnia realizacji celów jakości i skuteczności realizowanych 
procesów. Mogą się wiązać z potrzebą zastosowania statystycznych metod oceny. Jako 
przykłady uzasadniające konieczność monitorowania efektywności systemu można 
wskazać komentarze  wymienione w punkcie 2 niniejszego raportu.  

 Podczas spotkania z ZO PKA uczestnicy studiów III stopnia zwrócili uwagę, iż liczba przedmiotów 

kierunkowych do wyboru jest niewielka. Rekomenduje się zwiększenie liczby przedmiotów 

oferowanych przez WE spośród których doktoranci będą mieli możliwości dokonywać wyboru 

kursów. 

 Zmiany wymaga opis efektów kształcenia w dyscyplinie elektrotechnika dla studiów 
doktoranckich oraz poszerzenie oferty wydziałowych kursów wybieralnych. Usprawnienia 
wymaga określenie punktów ECTS w podziale na poszczególne zajęcia. Biorąc pod uwagę, iż 
miernikiem efektów kształcenia do obliczenia punktów ECTS, jest nakład pracy przeciętnego 
doktoranta potrzebny do uzyskania założonych efektów (1 ECTS = 25 – 30 godz.) rekomenduje 
się weryfikację punktów ECTS przypisanych do poszczególnych zajęć w ramach programu 
studiów z podziałem na godziny kontaktowe oraz godziny pracy własnej doktoranta.  



 Rekomendowane jest m.in. wprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w instytucjach i 
firmach pracodawców dostępnych poza praktykami i w ramach konkretnych prac dyplomowych, 
oraz prowadzenie wykładów eksperckich przez pracowników firm współpracujących z 
Wydziałem. 

 W paru laboratoriach powinna nastąpić modernizacja części sprzętu pomiarowego. Wszędzie 
gdzie jest to wskazane merytorycznie, należy wymieniać wieloletnie przyrządy analogowe na  
nowoczesne cyfrowe, powszechnie używane w laboratoriach firmowych. 

 
Zespół Wizytujący uważa, że usunięcie wymienionych wyżej usterek pozwoli 

wydziałowi elektrycznemu PWr na szybszy postęp we wszystkich dotychczasowych, dobrze 
ukierunkowanych działaniach. ZO PKA jest przekonany, że zalecane korekty  zostaną 
bardzo szybko dokonane. 
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