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RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena programowa) 

 
dokonanej w dniach 27-28 kwietnia 2015 r. na kierunku „transport” 

prowadzonym w obszarze nauk technicznych 
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie: 
przewodniczący: dr inż. Ryszard Szczebiot – członek PKA 
członkowie:   prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz – ekspert PKA 

dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski – ekspert PKA 
   mgr Wioletta Marszelewska – ekspert PKA ds. formalno-prawnych 
   Łukasz Pietrzykowski – ekspert PKA ds. studenckich 

Krótka informacja o wizytacji 

Ocena jakości kształcenia na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach 
harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 2014/2015. Polska Komisja 
Akredytacyjna po raz drugi oceniała jakość kształcenia na ww. kierunku. 

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Raport Zespołu wizytującego został opracowany po zapoznaniu się z przedłożonym przez 
Uczelnią raportem samooceny oraz na podstawie przedstawionej w toku wizytacji 
dokumentacji, hospitacji zajęć dydaktycznych, analizy losowo wybranych prac zaliczeniowych 
oraz dyplomowych, przeglądu infrastruktury dydaktycznej, a także spotkań i rozmów 
przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Wydziału, pracownikami oraz studentami 
ocenianego kierunku. 

Władze Uczelni i Wydziału stworzyły bardzo dobre warunki do pracy Zespołu wizytującego. 

Załącznik nr 1 Podstawa prawna wizytacji 

Załączniknr2 Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji uwzględniający podział 
zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego 
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1. Koncepcja rozwoju ocenianego kierunku sformułowana przez jednostkę1 

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

Misja i strategia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
na lata 2011-2020 została przyjęta i zatwierdzona – zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz Statutu ZUT – uchwałą Nr 30 z dnia 27 czerwca 2011 r. W trakcie 
wizytacji przedstawiono także Uchwałę Senatu Nr Senatu ZUT z dnia 29 kwietnia 2013 r. w 
sprawie uchwalenia Strategii internacjonalizacji kształcenia Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2013-2020.  

Strategia Rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki została zatwierdzona na 
posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 26 marca 2013 r. „Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013-2020”, stanowiąca załącznik do ww. uchwały 
określa misję i wizję Wydziału, cztery główne cele strategiczne oraz przypisane im cele 
operacyjne. W trakcie wizytacji przedstawiono uchwały i protokoły z posiedzeń Senatu oraz 
Rady Wydziału wraz z listami obecności w powyższych sprawach. 

W Raporcie Samooceny ZUT (RS) zdefiniowano powiązania założonej koncepcji kształcenia 
na ocenianym kierunku z misją Uczelni oraz  ze strategią jednostki następująco: 

„Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest największą w regionie, 
autonomiczną i nowoczesną uczelnią techniczną. Uchwałą Nr 30 Senatu ZUT z dnia 
27.06.2011 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie…. Główną misją Uczelni jest realizacja dobrego jakościowo 
kształcenia akademickiego oraz prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie. Mury 
Uczelni powinny opuszczać elity intelektualne świadome swojej roli w Polsce, Europie i 
świecie, gotowe podjąć w przyszłości zadania kształtowania właściwych postaw społecznych. 
Za tak sformułowaną główną i społeczną misją uczelni stoi konieczność ustawicznego dbania 
o jakość kształcenia, a tym samym o wysoki poziom absolwentów zdolnych podjąć obowiązki 
rozwoju nauki i gospodarki. Szczególne miejsce w sformułowanej misji ZUT zajmuje 
pielęgnowanie konstytucyjnej autonomii uczelni. 

Uczelnia prowadzi badania naukowe oraz kształcenie studentów na kilkudziesięciu 
kierunkach studiów w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych oraz 
artystycznych realizując tym samym Strategię Rozwoju ZUT, której celem nadrzędnym jest 
Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet. Ponadto sformułowano sześć innych celów 
strategicznych, do których należą: integracja uczelni na każdym jej szczeblu, nowoczesne 
zarządzanie finansami, uniwersytet wysokiej jakości, racjonalne zarządzanie zasobami 
ludzkimi, nowoczesne zarządzanie infrastrukturą uczelni oraz sprawny system zarządzania 
informacją. Każdemu z wymienionych celi przyporządkowano cele szczegółowe, które 
wyznaczają obszary wdrażania strategii oraz wytyczają przejrzystą drogę osiągnięcia celów 
strategicznych. 

Ze strategią rozwoju Uczelni zgodna jest Strategia Rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki (WIMiM) na lata 2013-2020, która przyjęta została decyzją Rady Wydziału z 
dnia 26.03.2013 r. Zachowując powyższą zgodność Strategia Rozwoju WIMiM posiada swoją 
odmienność, charakterystyczną dla ścieżki rozwoju Wydziału wiodącego, jednego z trzech 
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najstarszych wydziałów uczelni z silnymi związkami z przemysłem krajowym i zagranicznym, 
od początku wpisanymi w jego podstawowe działania. Główne cele strategiczne WIMiM to: 

 Absolwent profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej; 

 Badania naukowe na najwyższym poziomie; 

 Nowocześnie funkcjonujący Wydział; 

 Wydział ośrodkiem myśli technicznej ściśle współpracujący z przemysłem. 
Pierwszy cel strategiczny obejmuje obszar działalności Wydziału jakim jest realizacja, na jak 

najwyższym poziomie, procesu kształcenia oraz jak najlepsze przygotowanie absolwentów do 
podjęcia przyszłej pracy. Proces dydaktyczny realizowany jest w obszarze wiedzy technicznej 
ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak budowa i eksploatacja maszyn, 
mechatronika, inżynieria materiałowa, robotyka, komputerowo wspomagane projektowanie 
maszyn i procesów produkcyjnych, inżynieria produkcji, transport i energetyka”. 

Tak więc powiązanie założonej strategii kształcenia, również na kierunku transport, 
z misją Uczelni i strategią WIMiM, jest prawidłowe. 

Różnorodność i innowacyjność oferty kształcenia oraz możliwość jej elastycznego 
kształtowania wynikają z różnorodności przedmiotów i form nauczania oraz możliwości 
wyboru spośród kilku specjalności. Zgodnie z wymaganiami KRK prowadzone są przedmioty 
pozatechniczne („ogólnokształcące”), odnoszące się do nauk humanistycznych i społecznych. 
Można tu wymienić na stopniu pierwszym: Wybrane zagadnienia kultury, Ochrona własności 
intelektualnej, Metodyka pracy umysłowej, a na stopniu drugim: Elementy prawa, 
Komunikacja perswazyjna- negocjacje, Europejskie systemy oceny zgodności, Psychologia 
społeczna. Do tego zaliczyć też trzeba naukę języków obcych (oba stopnie studiów) oraz 
wychowanie. 

Oczywiście istnieje też duża różnorodność przedmiotów w obszarze nauk technicznych oraz 
związanych z ekonomią, użytkowaniem systemów i obiektów technicznych, cyklem życia, 
ekonomiką i bezpieczeństwem eksploatacji. 

2) Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie określania koncepcji 
kształcenia na danym kierunku studiów, w tym jego profilu, celów, efektów oraz 
perspektyw rozwoju 

Udział interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych jest istotną częścią kształtowania 
obszaru i jakości kształcenia. W Raporcie Samooceny przedstawiono to jak niżej. 

„Wydział ściśle współpracuje z przemysłem w dziedzinie opracowywania koncepcji 
programów i efektów kształcenia nakierowanych na potrzeby rynku pracy. W tym celu 
powołano w 2012 roku Radę Przemysłowo–Dydaktyczną WIMiM. W jej składzie, poza 
nauczycielami akademickimi, jest ok. czterdziestu przedstawicieli przedsiębiorstw i lokalnych 
organizacji biznesowych, w tym siedmiu przedstawicieli reprezentujących dziedzinę transport 
(CARGOTEC, Henschel, serwisy samochodowe MOZGA, BMW, FORD, SKODA, VW). RP-D na 
swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 11.12.2012r. omawiała koncepcję programu i efekty 
kształcenia dla kierunku „transport” i pozytywnie je zaopiniowała. Zespół Programowy dla 
kierunku „transport”, tworząc efekty kształcenia i plany studiów, znając stanowisko RP-D, 
wziął pod uwagę również opinie interesariuszy zewnętrznych z poza Rady Przemysłowo-
Dydaktycznej.” 

”Istotne znaczenie przy podejmowaniu ważnych dla Wydziału decyzji, dotyczących 
szczególnie procesu kształcenia, ma stanowisko interesariuszy wewnętrznych tzn. 
przedstawicieli samorządu studenckiego, młodzieży akademickiej oraz pracowników 
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Wydziału wyrażane w dyskusjach na posiedzeniach Rady Wydziału i Zespołu Programowego. 
Głosy interesariuszy stymulują stanowisko władz Wydziału m.in. w zakresie promocji 
Wydziału, uruchamiania nowych poziomów i form kształcenia, kierunków i specjalności, 
a także limitu naborów, modyfikacji oraz zmian realizowanych programów i planów studiów. 
Studenci i doktoranci są pełnoprawnymi członkami Rady Wydziału, uczestniczą 
w podejmowanych decyzjach poprzez udział w  głosowaniach. Propozycje zmian w koncepcji 
kształcenia, programach i planach studiów są przez studentów opiniowane, co potwierdza ich 
wpływ na koncepcję i proces kształcenia na WIMiM. Interesariusze wewnętrzni współpracują 
bezpośrednio z prodziekanami ds. studenckich oraz Zespołem Programowym opiniując 
proponowane do wdrożenia cele i efekty kształcenia, plany, kwestie uruchamianych 
specjalności, a także proponowane korekty do planów studiów”. 

Tak więc wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie ustalania koncepcji 
kształcenia na kierunku transport (na realizowanych poziomach i profilu kształcenia), w tym 
w określaniu celów i efektów kształcenia i perspektyw rozwoju. 

Studenci kierunku transport mają stworzone realne możliwości uczestniczenia w procesie 
budowy koncepcji kształcenia na swoim kierunku. Posiadają przedstawicieli w składzie Senatu 
i Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w ilości minimum 20% członków tych 
organów, co odpowiada art. 61 ust. 3 oraz art. 67 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

Za formułowanie koncepcji kształcenia na kierunku odpowiada, zgodnie z Zarządzeniem 
nr 33/2013 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki z dnia 26 kwietnia 2013 
roku, Zespół Programowy ds. kierunku transport. W jego skład włączono przedstawicieli 
studentów (Zarządzenie nr 44/2014 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki z dnia 18 października 2014 roku). Jednym z elementów wpływających na 
koncepcję kształcenia jest funkcjonowanie – w ramach systemu zarządzania jakością - 
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (na szczeblu ogólnouczelnianym) oraz Wydziałowej 
Komisji ds. Jakości Kształcenia (na szczeblu wydziałowym). W skład tych organów również 
włączono przedstawiciela studentów. 

Organ Samorządu Studenckiego opiniuje programy i plany kształcenia, w tym zakładane 
efekty kształcenia. Samorząd wyraża również opinię w zakresie spraw studenckich. Forma 
wyrażania opinii jest różnorodna – od uchwał pisemnych Parlamentu Samorządu Studentów, 
przez zabieranie głosu w posiedzeniach organów kolegialnych (co zasadniczo znajduje 
odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń) kończąc na akceptacji poprzez złożenie podpisu 
na opiniowanym dokumencie. Przedstawiciele Samorządu podczas spotkania z Zespołem 
Oceniającym PKA wskazali, iż w ich ocenie przyjęty system opiniowania jest skuteczny 
i odpowiada specyfice Uczelni i ich potrzebom. 

Studenci obecni podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA określili, iż wiedzą 
o możliwości udziału w formułowaniu koncepcji kształcenia, jednak przyznali, iż nie czują 
potrzeby aktywnego uczestnictwa w takich działaniach, argumentując to tym, że odpowiada 
za to Samorząd, który dostatecznie wywiązuje się z tych zadań. 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego2 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
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 według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie; 
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1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym 
w strategii jednostki. 

2) Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie określania koncepcji 
kształcenia na danym kierunku studiów, w tym jego profilu, celów, efektów oraz 
perspektyw rozwoju. Studenci mają zapewnioną możliwość udziału w procesie 
formułowania koncepcji kształcenia kierunku transport. Przedstawiciele studentów 
wydają opinie w kwestiach związanych z procesem kształcenia jak również 
z funkcjonowaniem Uczelni w zakresie spraw studenckich. Studenci dostrzegają rolę 
Samorządu Studenckiego jako organu reprezentującego ich w organach 
odpowiedzialnych za koncepcję kształcenia i określają przyjęte rozwiązania za skuteczne. 

2. Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów i efektów 

kształcenia dla ocenianego kierunku oraz system potwierdzający ich osiąganie 

1) Zakładane przez jednostkę efekty kształcenia odnoszące się do danego programu 
studiów, stopnia i profilu, kształcenia są zgodne z wymogami KRK oraz koncepcją rozwoju 
kierunku; zakładane efekty kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym uwzględniają 
oczekiwania rynku pracy lub wymagania organizacji zawodowych, umożliwiające 
uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu, a na kierunkach o profilu 
ogólnoakademickim wymagania formułowane dla danego obszaru nauki, z której 
kierunek się wywodzi; opis efektów jest publikowany 

Obudowę prawną i organizacyjną w zakresie przyjętych w Uczelni działań dotyczących 
budowania programów kształcenia należy uznać za prawidłową. Plan i program studiów dla 
kierunku „transport” począwszy od roku akademickiego 2012/2013 został dostosowany do 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520). 

Efekty kształcenia dla kierunku „transport” prowadzonego na poziomie studiów pierwszego 
stopnia zostały przyjęte uchwałą Nr 10/2012 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i 
Mechatroniki z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: zaopiniowania projektu efektów 
kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku „transport”, a następnie zatwierdzone 
uchwałą Nr 68 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: określenia opisu efektów 
kształcenia dla kierunku studiów transport pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. 

Efekty kształcenia dla kierunku „transport” prowadzonego na poziomie studiów drugiego 
stopnia zostały przyjęte uchwałą Nr 63/2013 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia dla 
nowego kierunku studiów „transport” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego 
stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz i zatwierdzone uchwałą Nr 3 
Senatu ZUT z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla 
kierunku studiów transport drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. 

W dniu 28 października 2014 r. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 
podjęła uchwałę Nr 51/2014 w sprawie: uzupełnienia uchwały nr 10/2012 z dnia 24 kwietnia 
2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla kierunku „transport” 
pierwszego stopnia. Następnie Senat podjął Uchwałę Nr 90 z dnia 24 listopada 2014 r. 
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uzupełniającą uchwały podjęte przez Senat ZUT w 2012 roku w sprawie określenia opisu 
efektów kształcenia dla kierunków studiów. 

Uchwalanie planów i programów studiów na kierunku „transport” odbywa się zgodnie 
z przyjętymi w Uczelni procedurami zapisanymi w Statucie Uczelni. Zarządzeniem Nr 22/2011 
Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z dnia 25 października 2011 r. 
zostały powołane zespoły ds. opracowania planów i programów studiów na Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 

Plan i program studiów dla kierunku „transport” dla studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia, obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 
został przyjęty uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Nr 31/2012 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu i programu kształcenia na 
kierunkach i formach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w dniu 3 grudnia 2013 r. podjęła 
Uchwałę nr 81/2013 w sprawie: planu studiów i programu kształcenia dla nowego kierunku 
studiów „transport” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na 
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.  

Wytyczne dotyczące przygotowania programów studiów, w tym planów studiów, zgodnie z 
wymaganiami art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) określa uchwała Senatu nr 38 z dnia 26 
września 2011 r. w sprawie wytycznych Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie dla rad wydziałów dotyczących planów studiów i programów 
kształcenia z późń. zm.  

Rektor Uczelni w dniu 15 grudnia 2011 r. wydał Zarządzenie Nr 82 w sprawie wprowadzenia 
jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe 
ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. 

Opracowane efekty kształcenia odnoszące się do poszczególnych przedmiotów dostępne są 
w Dziekanacie oraz na stronie internetowej Uczelni. Rozwiązanie takie zapewnia niezbędną 
dostępność do opisu efektów kształcenia dla zainteresowanych podmiotów. 

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 5 do raportu samooceny, gdzie zamieszczono opisy 
programów kształcenia z wymienieniem efektów obszarowych zgodnych z KRK w powiazaniu 
z planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz sylabusy poszczególnych 
przedmiotów, jak też związki przedmiotów z efektami KRK. Wymieniając dokładniej są to dla 
stopnia pierwszego, Zał. 5.1. RS: Opis programu kształcenia, Plany studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych, Sylabusy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Podobnie dla 
studiów stopnia 2-giego Zał. 5.2. RS: Opis programu kształcenia, Plany studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych, Sylabusy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Przedstawiona dokumentacja: matryce efektów i katalogi jednolitych opisów przedmiotów 
wykazują pokrycie wszystkich efektów kierunkowych przedmiotowymi oraz osiągnięcie 
wszystkich efektów obszarowych prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich przez 
zakładane kierunkowe efekty kształcenia. System weryfikacji osiągania zakładanych celów i 
efektów kształcenia realizowanego na kierunku „transport” opiera się na weryfikacji 
szczegółowych efektów kształcenia, wynikających z realizacji poszczególnych przedmiotów 
ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych, praktyk zawodowych, pracy 
dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego. 

Kierunek transport w ocenianej jednostce prowadzony jest w obszarze nauk technicznych, 
w zakresie transportu (tu: drogowego) od wielu lat. Wydział jest dobrze przygotowany do 
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prowadzenia tego typu studiów. Wykształcono dużą liczbę studentów na studiach stopnia 
pierwszego oraz wcześniej, przed wejściem w życie systemu bolońskiego, na jednolitych 
studiach magisterskich. Dotychczasowi absolwenci kierunku „transport”, w większości 
przypadków, znaleźli zatrudnienie zgodne z wykształceniem, to znaczy w firmach 
transportowych, serwisach samochodowych i służbach publicznych związanych 
z transportem, niejednokrotnie zajmując w nich wysokie stanowiska kierownicze. Oznacza to 
zgodność koncepcji kształcenia na kierunku „transport” z misją Uczelni i z pierwszym 
z czterech głównych celów strategicznych ocenianej jednostki WIMiM (Absolwent 
profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej). 

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia kierunku „transport”, prowadzone jest 
w ramach czterech specjalności, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 
- Zarządzanie środowiskowe w transporcie (RS, str. 3), wg zał. 4.3. i 4.7. – inżynieria 

środowiska w transporcie; 
- Zarządzanie bezpieczeństwem i inżynierią ruchu drogowego; wg zał. 4.2. i 4.6 – inżynieria 

i bezpieczeństwo ruchu drogowego; 
- Organizacja transportu; tak samo wg zał. 4.4. i 4.8; 
- Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych; tak samo wg 

zał. 4.1. i 4.5. 
Analiza szczegółowa macierzy („matryc”) efektów kształcenia, w załączniku nr 4 do RS, 

wykazuje pełną zgodność z wymogami KRK. 
W załączniku tym przedstawiono po 4 macierze dla studiów pierwszego stopnia 

stacjonarnych (zał. 4.1 do 4.4 RS) i niestacjonarnych (zał. 4.5 do 4.8 RS), dla 4 prowadzonych 
specjalności (nazwy wg zał. 4 RS). 

Każda macierz zawiera nazwę symboliczną wg ocenianej jednostki (kol. pierwsza) i opis 
(kol. druga) kierunkowych efektów kształcenia i ich przyporządkowanie obszarowym efektom 
kształcenia wg symboli i nazw KRK (kol. trzecia) profilu ogólnoakademickiego. W następnych 
kolumnach (od czwartej do ponad osiemdziesiątej, zamieszczono nazwy przedmiotów 
ogólnych, kierunkowych, specjalnościowych.  

Wykorzystane są wszystkie, niekiedy wielokrotnie, obszarowe efekty kształcenia wg KRK 
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zawarte w załączniku nr 5 KRK 
„Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych. Profil 
ogólnoakademicki”. 

Z załącznika KRK nr 9 „Opis efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji 
inżynierskich (Dotyczy nie tylko studiów prowadzonych w obszarze kształcenia w zakresie 
studiów technicznych)” zamieszczono również wszystkie, niekiedy wielokrotnie, symbole KRK 
w zakresie wiedzy (5 efektów), umiejętności (8 efektów) i kompetencji społecznych (2 efekty), 
profilu ogólnoakademickiego. 

Wiersze każdego załącznika zawierają szczegółową nazwę symboliczną (kol. pierwsza) 
i opisową (kol. druga) efektu kształcenia oraz symbol obszarowego efektu wg KRK 
(kol. trzecia). 

Prowadzone dotychczas studia pierwszego stopnia na tym kierunku i zapotrzebowanie na 
kadrę inżynierską ukierunkowaną na zaspokojenie potrzeb transportu drogowego wykazały 
celowość wprowadzenia studiów drugiego stopnia do oferty dydaktycznej kierunku 
„transport”. Gospodarka Pomorza Zachodniego sygnalizuje brak możliwości podwyższania 
kwalifikacji przez absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku „transport”. 
Inżynierowie transportu z Pomorza Zachodniego chcący kontynuować naukę zmuszeni są do 
korzystania z usług uczelni znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania i pracy. Często 
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zdarzają się przypadki podejmowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach nie 
do końca związanych z transportem, co nie prowadzi do podwyższania kwalifikacji w zakresie 
transportu, a jedynie rozszerzeniu wiedzy o kolejne jej obszary. Sondaże przeprowadzone 
w przedsiębiorstwach transportowych, serwisach samochodowych, a także w służbach 
państwowych nadzorujących transport drogowy wykazały znaczne zapotrzebowanie na 
magistrów inżynierów transportu. 

Wychodząc naprzeciw tym postulatom od roku akademickiego 2014/2015 WIMiM oferuje 
studia drugiego stopnia na kierunku „transport”. Głównym celem ich uruchomienia jest 
zaspokojenie potrzeb gospodarki Pomorza Zachodniego. 

Realizacja kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku „transport” zaplanowana 
jest w ramach dwóch specjalności: 
- Organizacja i bezpieczeństwo transportu drogowego (RS str. 4); wg zał. 4.9 i 4.11 – 

organizacja i bezpieczeństwo w transporcie drogowym; 
- Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym, tak samo wg zał. 4.10 i 4.12. 
W załączniku 4 RS przedstawiono więc po 2 macierze dla studiów drugiego stopnia 

stacjonarnych (zał. 4.9 i 4.10) i niestacjonarnych (zał. 4.11 i 4.12), dla obu prowadzonych 
specjalności: 

Analiza szczegółowa macierzy („matryc”) efektów kształcenia, w załączniku nr 4 do RS, 
wykazuje pełną zgodność z wymogami KRK. 

Tak jak dla studiów stopnia pierwszego, tu też każda macierz zawiera nazwę symboliczną wg 
ocenianej jednostki (kol. pierwsza) i opis (kol. druga) kierunkowych efektów kształcenia i ich 
przyporządkowanie obszarowym efektom kształcenia wg symboli i nazw KRK (kol. trzecia) 
profilu ogólnoakademickiego. W następnych kolumnach (od czwartej do ponad 
osiemdziesiątej, zamieszczono nazwy przedmiotów ogólnych, kierunkowych, 
specjalnościowych. 

Wykorzystane są wszystkie, niekiedy wielokrotnie, obszarowe efekty kształcenia wg KRK 
w zakresie wiedzy (11 efektów), umiejętności (6 efektów) i kompetencji społecznych 
(7 efektów), zawarte w załączniku  nr 5 KRK „Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia 
w zakresie nauk technicznych.  Profil ogólnoakademicki”. 

Obie specjalności przygotują absolwentów także do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej w zakresie transportu. 

Studia drugiego stopnia kształcić będą przyszłych absolwentów mogących podjąć studia 
trzeciego stopnia (doktoranckie), którzy zasilą kadrę naukowo–dydaktyczną ZUT w Szczecinie 
i innych uczelni oraz placówki krajowe i zagraniczne prowadzące działalność badawczą na 
potrzeby transportu, co jest zgodne z czwartym celem strategicznym Wydziału. 

Celem kształcenia studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie kierunku 
„transport” jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu transportu samochodowego, 
budowy i eksploatacji środków transportu, procesów zarządzania w transporcie oraz 
nowoczesnych technologii produkcji i obsługi współczesnych środków transportu. 

Studia drugiego stopnia na kierunku „transport” umożliwiają wykształcenie absolwenta 
przygotowanego do pełnienia wiodących funkcji w przedsiębiorstwach transportowych, 
serwisach samochodowych i służbach państwowych. W procesie kształcenia studenci będą 
przygotowywani do zarządzania systemami transportowymi w oparciu o ogólną wiedzę 
inżynierską, techniczną, technologiczną i z zakresu zarządzania transportem. Absolwenci 
studiów drugiego stopnia kierunku „transport”, w zależności od specjalności, uzyskują 
zaawansowaną wiedzę dotyczącą organizacji i bezpieczeństwa w transporcie samochodowym 
oraz budowy i eksploatacji nowoczesnych środków transportu ze szczególnym 
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uwzględnieniem urządzeń mechatronicznych stosowanych w nowoczesnych środkach 
transportu. 

Niezależnie od ukończonej specjalności absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku 
„transport” zdobędą umiejętności w zakresie projektowania nowych procesów i systemów 
transportowych, eksploatacyjnych, zarządzania, jak również kierowania zespołami w sferze 
gospodarczej lub w administracji, organizowania i prowadzenia prac badawczych 
i rozwojowych, projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych, 
doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie transportu, podejmowania działalności 
gospodarczej, stosowania i poszukiwania technik, metod oraz koncepcji twórczego 
rozwiązywania problemów. 

Kierunkowe efekty kształcenia i wynikające z nich przedmiotowe/modułowe efekty tworzą 
spójną całość, a sposób ich sformułowania umożliwia realizację celów i szczegółowych 
efektów kształcenia poszczególnych przedmiotów/modułów. Opis efektów kształcenia jest 
dostępny wszystkim zainteresowanym. 

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

Efekty kształcenia sformułowano w sposób przejrzysty i zrozumiały tworząc spójną całość. 
Czytelność przedstawionych efektów kształcenia daje podstawy do opracowania 
przejrzystego systemu weryfikacji przedmiotowych, a w konsekwencji kierunkowych, efektów 
kształcenia. 

Studenci wizytowanego kierunku podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA 
wskazali, iż znają pojęcie „efekty kształcenia” i zasadniczo potrafili opisać czym one są i jaka 
jest ich rola – swoją wiedzę uzasadniali informowaniem o nich przez nauczycieli akademickich 
(co należy uznać za zjawisko pozytywne). W ocenie studentów przyjęty sposób publikacji 
efektów w pełni odpowiada ich potrzebom. Znaczna część osób wskazała jednak, iż nie 
weryfikuje samodzielnie treści zakładanych efektów kształcenia, jednak w ich ocenie efekty 
prezentowane przez nauczycieli akademickich odpowiadają treścią programowym 
i są adekwatne do ich kierunku studiów. 

3) Jednostka stosuje przejrzysty system oceny efektów kształcenia, umożliwiający 
weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania efektów kształcenia na każdym etapie 
kształcenia; system ten jest powszechnie dostępny 

Kierunek „transport” objęty jest systemem weryfikacji efektów kształcenia, który znajduje 
umocowanie w odpowiednich zarządzeniach Rektora ZUT, Regulaminie Studiów, jak 
i uchwałach organów Uczelni i Wydziału. Weryfikacja efektów kształcenia na poziomie 
przedmiotów ujęta jest w sylabusach. Końcowe efekty kształcenia weryfikowane są 
w procesie dyplomowania. Zasady weryfikacji efektów kształcenia osiąganych na praktykach 
zawodowych znajdują się w karcie przedmiotu, Regulaminie praktyk i programie praktyk 
i zasadach ich zaliczania. Regulamin studiów określa procedury uzyskiwania zaliczeń 
i egzaminów. Zaliczenia zajęć dydaktycznych dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący 
zajęcia lub w szczególnych przypadkach osoba przez niego upoważniona. 

Weryfikacji efektów kształcenia dokonuje się również poprzez praktyki zawodowe. Zasady 
weryfikacji zostały określone w uchwale Rady Wydziału Nr 46/2014 z dnia 23 września 2014 r. 
w sprawie realizacji i zasad zaliczania praktyk programowych. Student jest zobowiązany 
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dokumentować w Dzienniku praktyk wszystkie wykonywane podczas jej trwania czynności. 
Weryfikacji uzyskania na praktykach zakładanych efektów kształcenia dokonuje zakładowy 
opiekun praktyk w miejscu odbywania praktyki oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk 
Zawodowych na podstawie przedłożonego przez studenta wypełnionego i podpisanego przez 
dyrektora zakładu (lub inną upoważnioną osobę) dziennika praktyk oraz potwierdzenia 
odbycia praktyki. 

Zasady przygotowywania i obrony prac dyplomowych są określone w Regulaminie studiów 
oraz Zasadach dyplomowania przyjętych uchwałą nr 33a/2013 Rady Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad dyplomowania na 
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Procedury dotyczące procesu 
dyplomowania określają wymagania stawiane osobom pełniącym funkcję promotora 
i sposób ich powoływania, sposób zgłaszania, zatwierdzania, ogłaszania i wyboru tematów 
prac dyplomowych, zasady prowadzenia seminariów dyplomowych, składanie prac 
dyplomowych i dokonywanie ich recenzji, przebieg egzaminu dyplomowego. Rozwiązania 
zawarte w ramach wskazanych procedur zapewniają prawidłowy przebieg procesu 
dyplomowania. Tematy prac dyplomowych na kierunku „transport” zatwierdza Komisja na 
czele z Kierownikiem Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych oraz Przewodniczącym 
Zespołu Programowego i innymi pracownikami Katedry w składzie, a także Prodziekan ds. 
studenckich kierunku „transport”. Pracę dyplomową wykonuje student pod opieką 
nauczyciela akademickiego co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Prowadzenie pracy 
odbywa się poprzez regularne konsultacje dokumentowane w postaci Karty Konsultacji 
Dyplomowych. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana. 
W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, którym powinien być nauczyciel akademicki 
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, opiekun 
pracy, recenzent. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Składa się z następujących 
elementów: 

 część przygotowawcza, w której dyplomant losuje 3 pytania egzaminacyjne i przygotowuje 
się do odpowiedzi,  

 tzw. obrona pracy dyplomowej: prezentacja pracy dyplomowej, pytania związane z pracą 
i dyskusja na temat prezentowanej pracy, 

 część egzaminacyjna, w której dyplomant udziela odpowiedzi na wylosowane wcześniej 
pytania egzaminacyjne. 

Podczas prezentacji pracy, odpowiedzi na pytania i dyskusji nad prezentowaną pracą 
student powinien wykazać zrealizowanie postawionego w pracy zadania i obronić/uzasadnić 
zastosowane rozwiązania. Pytania do części egzaminacyjnej otrzymuje student ze zbioru 
pytań, który obejmuje swym zakresem przedmioty wiodące dla kierunku i specjalności 
studiów. 

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 0,6 średniej ważonej ocen uzyskanych 
w czasie studiów bez oceny za pracę dyplomową, 0,25 średniej arytmetycznej ocen 
wystawionych w recenzjach pracy dyplomowej (włącznie z oceną niedostateczną jeśli student 
taką uzyskał) oraz 0,15 oceny obliczeniowej egzaminu dyplomowego. 

Opisane regulacje tworzą odpowiednie podstawy do weryfikacji realizacji efektów 
kształcenia w odniesieniu do procesu dyplomowania. 

Dokumentacja toku studiów związana z potwierdzeniem uzyskania przez studenta 
zakładanych efektów kształcenia i kwalifikacji, tj. np. protokoły egzaminacyjne i dyplomy oraz 
suplementy prowadzona jest prawidłowo. 
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Uczelnia zapewnia niezbędną dostępność informacji na temat stosowanego systemu oceny 
efektów kształcenia. Podstawowym źródłem informacji na ten temat są sylabusy 
przedmiotów. W dokumentach tych szczegółowo określono stosowane sposoby weryfikacji 
efektów kształcenia odnoszące się do każdego z przedmiotów. Ogólne zasady oceny efektów 
kształcenia zawarte są w Regulaminie studiów. Dokumenty te dostępne są w siedzibie Uczelni 
oraz na jej stronie internetowej. Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników 
Dziekanatu oraz wykładowców poszczególnych przedmiotów. 

Plany i programy studiów kierunku „transport” na wszystkich poziomach i formach studiów 
podlegają bieżącej ocenie, weryfikacji i doskonaleniu w trakcie ścisłej współpracy Zespołu 
Programowego, studentów i nauczycieli oraz przedstawicieli przemysłu. 

Informacje dotyczące programu kształcenia wraz z opisem efektów kształcenia, sposobie ich 
realizacji, weryfikacji i oceny są dostępne dla studentów i nauczycieli akademickich na stronie 
Uczelni i Wydziału, jak i przekazywane studentom szczegółowo przez prowadzącego 
przedmiot nauczyciela akademickiego na pierwszych zajęciach w semestrze. 

Na bardzo zaawansowanym poziomie są prace nad uruchomieniem nowej specjalności na 
drugim stopniu studiów: Logistyka transportu, już od następnego roku akademickiego. 
Decyzję o utworzeniu tej specjalności podjęto w wyniku rozpoznania zarówno potrzeb rynku 
pracy (konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi), jak i oferty kształcenia innych uczelni. 

Absolwent kierunku „transport” będzie również przygotowany do podjęcia studiów 
trzeciego stopnia, a także do kontynuacji kształcenia w miarę rozwoju nauki i techniki. 

Kwestię systemu oceny efektów kształcenia reguluje Rozdział 7. Regulaminu studiów. 
Przewidziana jest weryfikacja na każdym etapie kształcenie – weryfikacja cząstkowa, końcowa 
z przedmiotu, jak również z modułu przedmiotów. W sylabusach przedmiotowych 
sprecyzowano dokładnie formę zaliczenia poszczególnych efektów kształcenia. To głównych 
metod weryfikacji należą: testy, egzaminy pisemne i ustne, kartkówki (jako ocena bieżącego 
przygotowania studenta), rozwiązanie zadania pisemnego, udział studenta w zajęciach oraz 
ocenia stopnia zaangażowania w zajęcia. W opinii studenckiej metody weryfikacji w głównej 
mierze odnoszą się do wiedzy i umiejętności, z mniejszym uwzględnieniem kompetencji 
społecznych. Dla zdecydowanej większości przedmiotów wskazano także kryteria otrzymania 
oceny końcowej według przyjętej skali od oceny 3,0 do 5,0. Kryteria oceny cząstkowej 
i końcowej z przedmiotu są zatem zrozumiałe, ustandaryzowane i przejrzyste dla studentów. 
Studenci mają zagwarantowana możliwość wglądu do pracy zaliczeniowej oraz do 
przeprowadzenia egzaminu komisyjnego. W przypadku braku uzyskania zaliczenia egzaminu 
student może skorzystać z dwóch terminów poprawkowych. Podczas spotkania z Zespołem 
Oceniającym PKA wskazali oni, iż są zadowoleni z przyjętych założeń oceniania. Pozytywnie 
ocenili sposoby weryfikacji efektów kształcenia, podając, iż są zapoznawani z kryteriami 
oceny, przy jednoczesnym przestrzeganiu ich przez nauczycieli akademickich. W ich opinii 
zakres pytań zaliczeniowych jest adekwatny do realizowanych treści kształcenia oraz 
zakładanych efektów kształcenia. 

Weryfikację efektów kształcenia uzyskanych w trakcie praktyk zawodowych reguluje 
Zarządzenie nr 169 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zasad realizowania praktyk zawodowych 
studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, będących 
obywatelami polskimi oraz Uchwała nr 46/2014 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie realizacji i zasad zaliczania praktyk 
programowych. Nad prawidłową weryfikacją efektów kształcenia czuwa Pełnomocnik 
Dziekana ds. Praktyk Zawodowych. Student przed rozpoczęciem praktyk otrzymuje 
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informację dla pracodawcy o efektach kształcenia, które musi osiągnąć w trakcie ich trwania. 
Pracodawca potwierdza możliwość ich osiągnięcia. Ostatecznego zaliczenia dokonuje 
Pełnomocnik, na podstawie przedłożonego dziennika praktyk, potwierdzenia odbycia praktyki 
oraz umowy o realizację praktyki zawodowej, oceniając osiągnięcie wszystkich efektów 
kształcenia przewidzianych dla praktyk zawodowych. Przyjęte rozwiązania w zakresie 
weryfikacji efektów z zakresu praktyk zawodowych są adekwatne do tej formy kształcenia, a 
przyjęte przez Wydział procedury i sposób ich dokumentowania pozwalają na ich obiektywną 
ocenę z perspektywy studenckiej. 

Uchwała nr 33a/2013 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dn. 28 maja 2013 r. 
w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki określa 
sposób oceny osiągnięcia efektów kształcenia na etapie procesu dyplomowania. Elementami 
procesu dyplomowania jest napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu 
dyplomowego. Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA pozytywnie odnieśli 
się do regulacji dotyczących procesu dyplomowania. Ocenili, iż tematyka prac jest ściśle 
związana z kierunkiem transport, co w pełni pozwala na weryfikację efektów kształcenia 
osiągniętych w trakcie studiów – zwłaszcza w zakresie umiejętności, ze względu na specyfikę 
prac dyplomowych. Zakres pytań egzaminacyjnych pokrywa się w opinii studenckiej 
z treściami kształcenia realizowanymi w toku studiów. Studenci wyrazili opinię, iż organizacja 
egzaminu pozwala na całościową ocenę uzyskania przez dyplomanta efektów kształcenia 
przewidzianych dla kierunku transport. 

4) Jednostka monitoruje kariery absolwentów na rynku pracy, a uzyskane wyniki 
wykorzystuje w celu doskonalenia jakości procesu kształcenia 

Monitorowanie karier absolwentów oparte jest na badaniach ankietowych absolwentów 
oraz pracodawców. 

Zasady monitorowania losów zawodowych absolwentów wynikają z regulacji zawartych 
w Zarządzeniu nr 34 Rektora ZUT z dnia 6.05.2010 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady 
prowadzenia ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie (zmiany określono w Zarządzeniu nr 5 z dn. 
18.01.2012 r., Zarządzeniu nr 3 z dn. 7.01.2013 r., Zarządzeniu nr 69 z dn. 18.12.2014 r.). 
Określono wzory kwestionariusza ankiet skierowanych zarówno do absolwentów jak 
i pracodawców. 

Ankieta absolwenta - monitorowanie kariery zawodowej absolwentów studiów wyższych 
ZUT – jej celem jest poznanie opinii absolwentów dotyczących efektywności kształcenia 
w Uczelni oraz przebiegu kariery zawodowej absolwenta. Ankietyzację prowadzi Biuro Karier. 
Odbywa się ona anonimowo i dobrowolnie. W ciągu 6 miesięcy oraz po 3 i 5 latach od dnia 
ukończenia studiów absolwent otrzymuje drogą e-mailową kwestionariusz ankiety z prośbą 
o jej wypełnienie. Dostęp do wyników ankiet ma Dział Kształcenia, który po ich opracowaniu 
przesyła wyniki do odpowiednich wydziałów. 

Ankieta pracodawcy - monitorowanie i ocena efektów kształcenia na rynku pracy – mająca 
na celu poznanie opinii pracodawców na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji 
absolwentów Uczelni. Prowadzona jest nie częściej niż co dwa lata w jednym podmiocie. 
Badaniem pracodawców objęte są zarówno podmioty przyjmujące studentów na praktyki 
zawodowe, staże lub zatrudniające absolwentów. Aktualizację bazy danych 
o współpracujących z Uczelnią podmiotach odpowiedzialne jest Biuro Karier. Ankiety 
wysyłane są droga elektroniczną do pracodawców w terminie do 30-go listopada każdego 
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roku. Ankiety są dobrowolne. Dział kształcenia opracowuje wyniki do końca roku 
akademickiego i przekazuje do wiadomości dziekanom. 

Za rozesłanie ankiet drogą elektroniczną odpowiada Biuro Karier, natomiast za analizę 
wyników odpowiada Dział Kształcenia, który przekazuje opracowania do wydziałów. 
Z przedstawionych w trakcie wizytacji Zespołu Oceniającego raportów z ankietyzacji można 
stwierdzić, iż monitorowanie losów zawodowych absolwentów ma charakter ciągły. 
Negatywnym zjawiskiem jest niski odsetek zwrotności ankiet. Wyniki ankietyzacji są 
przedmiotem analiz władz jednostki oraz organów odpowiedzialnych za formułowanie 
koncepcji kształcenia: Zespołu Programowego ds. kierunku transport oraz Wydziałowej 
Komisji ds. Jakości Kształcenia (co wynika z przedstawionych dokumentów). Studenci podczas 
spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wskazali, iż posiadają wiedze na temat ankietyzacji. 
Ze względu, iż kształcenie na studiach drugiego stopnia nie zostało praktycznie uruchomione 
(ze względu na brak kandydatów) nie można ocenić kwestii monitorowania losów 
absolwentów z ich perspektywy. 

Podczas wizytacji dokonano oceny procesu dyplomowania. Dokonano analizy losowo 
wybranych 15 prac dyplomowych. Wszystkie analizowane prace spełniały warunki prac 
dyplomowych. Oceny wystawiane przez promotora i recenzenta w większości przypadków 
odpowiadały wartości pracy, jednak napotkano przypadki zdaniem ZO nieznacznego 
zawyżania ocen. 

Załącznik nr 4 Ocena losowo wybranych prac etapowych oraz dyplomowych 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego4 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Zakładane przez jednostkę efekty kształcenia odnoszące się do danego programu 

studiów, stopnia i profilu kształcenia są zgodne z wymogami KRK oraz koncepcją rozwoju 
kierunku.  Zakładane efekty kształcenia na prowadzonym kierunku o profilu 
ogólnoakademickim uwzględniają wymagania formułowane dla danego obszaru nauki, z 
której kierunek się wywodzi. Cele i efekty kształcenia są dostępne wszystkim 
zainteresowanym. 

2) Efekty kształcenia danego programu zostały sformułowane w sposób zrozumiały i są 
sprawdzalne. Efekty kształcenia sformułowano w precyzyjny sposób, zapisując je 
językiem logicznym i łatwym do interpretacji przez studentów. Studenci posiadają 
dostateczną wiedze na temat efektów kształcenia. 

3) Jednostka stosuje przejrzysty zasadniczo wystandaryzowany, transparenty system oceny 
efektów kształcenia, umożliwiający weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania 
efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na 
każdym etapie kształcenia. System ten jest powszechnie dostępny. Deklarowane zasady 
oceny są powszechnie dostępne. 

4) Jednostka opracowała zasady monitorowania losów zawodowych absolwentów i bada 
kariery absolwentów na rynku pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje w celu 
doskonalenia jakości procesu kształcenia. Przyjęte rozwiązania są systematycznie 
realizowane poprzez rozsyłanie ankiet do absolwentów w regularnych odstępach czasu. 
Opracowane wyniki są uwzględniane w procesie doskonalenia jakości kształcenia. 
Niewielka liczba absolwentów jest zainteresowana uczestniczeniem w procesie 
ankietyzacji. 
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3. Program studiów umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

1) Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie każdego 
z zakładanych celów i efektów kształcenia oraz uzyskanie zakładanej struktury kwalifikacji 
absolwenta 

Program kształcenia na studiach pierwszego stopnia wygląda następująco: 
- na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia nauka trwa 7 semestrów, natomiast na 

studiach niestacjonarnych 8 semestrów, 
- na studiach drugiego stopnia stacjonarnych nauka trwa 3 semestry, natomiast na 

studiach niestacjonarnych 4 semestry.  
Obowiązują dwa plany i programy nauczania – dla roczników z naboru 2011/2012 oraz dla 

roczników od naboru 2012/2013. 
Plan i program kształcenia został sformułowany zgodnie z gradacją stopnia zaawansowania 

poszczególnych przedmiotów – początkowo realizowane są przedmioty z bloku ogólnego 
i podstawowego, następnie kierunkowe i specjalnościowe. W programie studiów pierwszego 
stopnia uwzględniono także obowiązkowe repozytoria z fizyki i matematyki, które mają na 
celu wyrównanie różnicy wiedzy studentów z zakresu tych przedmiotów. Pomiędzy 
poszczególnymi semestrami uwzględniono równomierne rozłożenie godzin dydaktycznych, 
z równoczesnym odciążeniem ostatniego semestru poświęconego na realizację pracy 
dyplomowej i przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. Zajęcia dydaktyczne 
realizowane są w następujących formach: wykład, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, 
projekt, lektorat, praktyki i zajęcia z wychowania fizycznego. W ocenie studenckiej dobór 
formy realizacji przedmiotu odpowiada jego specyfice i pozwala na osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia oraz odpowiada profilowi absolwenta – z uwzględnieniem profili 
opisanych dla poszczególnych specjalności. Sekwencja przedmiotów i modułów w planie 
i programie studiów nie budzi zastrzeżeń. 

W spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA uczestniczyli wyłącznie studenci studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia (studia drugiego stopnia nie są praktycznie prowadzone ze 
względu na brak kandydatów) – stąd niemożliwe było uzyskanie opinii studentów na temat 
studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia. Studenci 
pozytywnie ocenili większość aspektów realizowanego programu kształcenia na studiach 
pierwszego stopnia. Wskazali jednak, iż w ich ocenie program powinien zostać wzbogacony 
o przedmioty i treści dotyczące nowych technologii z zakresu transportu, co pozwoli im na 
uzyskanie najnowocześniejszej wiedzy pożądanej przez potencjalnych pracodawców. Swoich 
sugestii w tym zakresie nie zgłaszali jednak do władz Uczelni. Studenci zgłosili również drobne 
zastrzeżenia co do form prowadzenia zająć – dotyczyły one głównie ćwiczeń laboratoryjnych, 
gdzie w ich ocenie w niektórych przypadkach (nie wskazali konkretnego) większość czasu 
przeznaczonego na zajęcia przyjmuję formę wykładu, a niewielka część przeznaczona jest na 
ćwiczenia i praktyczną pracę studenta. Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA 
studenci z aprobatą wypowiedzieli się na temat sekwencji przedmiotów i możliwości 
osiągnięcia przez nich zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do realizowanego 
programu kształcenia. 

Zgodnie z §13 pkt. 1 Regulaminu studiów student może studiować w ramach 
indywidualnego planu studiów i programu kształcenia pod warunkiem wpisania na co 
najmniej 4 semestr studiów pierwszego stopnia lub co najmniej 2 semestr studiów drugiego 
stopnia. Dodatkowo średnia ważona liczona od początku studiów musi wynosić minimum 4,0. 
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Indywidualną organizację studiów określa §13 pkt. 4 Regulaminu studiów – z tej formy 
indywidualizacji może skorzystać każdy student na podstawie wniosku skierowanego do 
dziekana. Regulamin studiów określa także możliwość podjęcia przez studentów studiów 
międzyobszarowych. 

Proces kształcenia na wydziale WIMiM a studiach pierwszego stopnia kierunku transport, 
prowadzony jest w ramach czterech specjalności: 

 Zarządzanie środowiskowe w transporcie; 

 Zarządzanie bezpieczeństwem i inżynierią ruchu drogowego; 

 Organizacja transportu; 

 Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych. 
Natomiast na studiach drugiego stopnia na kierunku transport realizacja tego procesu 

zaplanowana jest w ramach dwóch specjalności: 

 Organizacja i bezpieczeństwo transportu drogowego; 

 Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym. 
Dodatkowo program studiów przewiduje wybór modułów – przedmiotów obieralnych. 
Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA studenci wskazali, iż mają wiedzę na temat 

możliwości studiowania w ramach indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz 
indywidualnej organizacji studiów – ocenili jednak, że nie są zainteresowani taką formą 
indywidualizacji. Bardzo pozytywnie ocenili oferowane specjalności. W ich opinii 
proponowana tematyka pozwala na realizowanie swoich zainteresowań związanych 
z transportem i pozwala na lepsze przygotowanie do zamierzonego profilu przyszłej pracy 
zawodowej. 

Praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o §8 pkt. 6 i §27 Regulaminu studiów, 
Zarządzenie nr 169 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zasad realizowania praktyk zawodowych 
studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, będących 
obywatelami polskimi i Uchwałę nr 46/2014 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie realizacji i zasad zaliczania praktyk 
programowych. Na studiach pierwszego stopnia program studiów przewiduję realizację 6 
tygodni praktyk (4 tygodnie dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 
2011/2012), natomiast na studiach drugiego stopnia student musi zrealizować praktykę 
w wymiarze 4 tygodni. Rozliczenie praktyk musi nastąpić na studiach pierwszego stopnia - 
przed semestrem dyplomowym, a na studiach drugiego stopnia w trakcie semestru 
dyplomowego. Zaliczenia praktyk dokonuję Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych 
na podstawie złożenia dziennika praktyk, potwierdzenia odbycia praktyk i umowy o realizację 
praktyki. Student ma możliwość zaliczenia praktyki na podstawie: realizacji praktyki u 
pracodawcy, udziału w obozie naukowym lub pracach badawczych, wykonywania pracy 
zarobkowej związanej z kierunkiem transport i poprzez uczestnictwo w stażach krajowych lub 
zagranicznych – o ile przyjęte formy gwarantują uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. 
Student ma możliwość samodzielnego wybrania miejsca odbywania praktyk, bądź 
skorzystania z oferty Biura Karier lub sugestii Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk 
Zawodowych, który dysponuję listą potencjalnych pracodawców (lista została udostępniona 
podczas wizytacji Zespołu Oceniającego). 

W trakcie spotkania Zespołu Oceniającego PKA studenci nie potrafili jednoznacznie odnieść 
się do zagadnień związanych z praktykami zawodowymi, gdyż w zdecydowanej większości jej 
jeszcze nie realizowali. Wskazali jednak, iż z informacji uzyskanych od studentów wyższych 
roczników przebieg i organizacja praktyk odpowiada specyfice kierunku oraz potrzebom 
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studentów. Dodali także, iż wiedzą o możliwościach sposobu zaliczenia praktyk i pomocy 
Uczelni w zakresie znalezienia miejsc ich realizacji. 

Punkty ECTS przyznawane są w oparciu o §20 i §22 pkt. 1 Regulaminu studiów oraz przez 
Zarządzenie Rektora ZUT nr 8 z dnia 17 lutego 2014 roku. Przyjęte zasady przyznawania 
punktów ECTS w pełni umożliwia studentom wykorzystywanie możliwości stworzonych przez 
system punktów ECTS. Regulacje uczelniane przewidują uznawalność osiągnięć u punktów 
ECTS osiągniętych poza Uczelnią, w tym w ramach programów wymiany. Studenci podczas 
spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wykazali podstawową wiedzę z zakresu problematyki 
punktów ECTS, ocenili, iż wiedzą jakie możliwości z niego wynikają – głównie w zakresie 
rejestracji na wyższe semestry studiów. Jednocześnie wskazali, iż nie interesuje in ich ta 
problematyka w odniesieniu do mobilności międzynarodowej. 

Realizowany program kształcenia, ujęty w planach kształcenia, w ramach wykładów, 
ćwiczeń, laboratoriów, projektów, sprawdzany w formie kolokwiów, sprawozdań, egzaminów, 
umożliwia osiągnięcie każdego z zakładanych celów i efektów kształcenia, wymienionych 
szczegółowo w załącznikach do Raportu Samooceny nr 4 (macierze powiązań przedmiotów 
z efektami) i nr 5 (programy, plany i sylabusy). Umożliwia  także uzyskanie zakładanej 
struktury kwalifikacji absolwenta 

Czas trwania studiów wynosi na studiach stopnia pierwszego wynosi 7 semestrów na 
studiach stacjonarnych oraz 8 semestrów na studiach niestacjonarnych. Liczna punktów ECTS 
na obu trybach studiów jest taka sama i wynosi 210 pkt. ECTS. 

Czas trwania studiów wynosi na studiach stopnia drugiego wynosi 3 semestry na studiach 
stacjonarnych oraz 4 semestry na studiach niestacjonarnych. Liczna punktów ECTS na obu 
trybach studiów jest taka sama i wynosi 90 pkt. ECTS. 

Jednostka przyjęła (zgodnie z wymaganiami), że jeden punkt ECTS odpowiada efektom 
kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25–30 godzin pracy. Na studiach 
stacjonarnych w semestrze składającym się z 15 tygodni zajęć dydaktycznych student 
uzyskuje 30 punktów ECTS. Na studiach niestacjonarnych (w związku z mniejszą liczbą godzin 
realizowanych na poszczególnych semestrach) liczba punktów ECTS jest mniejsza niż 30, 
ale łączna liczba zdobywanych punktów sumuje się do wartości obowiązujących odpowiednio 
na studiach stacjonarnych. 

Plan studiów przewiduje przedmioty/moduły do wyboru. Obieralność w wymiarze 30% 
liczona w liczbie punktów ECTS dla poszczególnych poziomów i form kształcenia wynosi 
odpowiednio:  54 ECTS z 180 ECTS, 63 ECTS z 210 ECTS, 72 ECTS z 240 ECTS, 27 ECTS z 90 
ECTS, 36 ECTS z 120 ECTS. 

Za obieralne punkty ECTS uznano: przedmioty z zakresu obieralne, na I stopniu studiów 
przedmioty z zakresu specjalnościowych (tylko i wyłącznie gdy specjalności jest więcej niż 
jedna), przedmiot język obcy jeśli jest wybór języka, praca dyplomowa, seminarium 
dyplomowe, praca przejściowa jako element pracy dyplomowej, praktyka. 

Pracę przejściową zaliczono jako formę przedmiotu obieralnego z uwagi na decyzję studenta 
o temacie czy rodzaju przygotowanego doświadczenia, zadania itp. student ma wpływ na to, 
z czego będzie rozliczany. 

Wskaźniki wypełnienia obieralności modułów dla poszczególnych poziomów i form 
kształcenia zamieszczono w tabelach. 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne dla roczników rozpoczynających 
studia od roku akademickiego 2012-2013 do 2014-15 dla wszystkich specjalności. 

Blok przedmiotów 
Liczba godzin Punkty 

ECTS stacjonarne niestacjonarne 
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Ogólnych 300h 175h 13 

Podstawowych 675h 408h  54  

Kierunkowych 1320h 853h  102 

Specjalnościowych 240h 144h 36 

Obieralne 420h 295h 25 

Praktyka programowa  
(przed semestrem dyplomowym) 

6 tygodni 
5 x 30h 

6 tygodni  
5 x 30h 

5 

Razem bez praktyk 2535h 1580h 210 

Do wyboru 30,9% 840h 34% 589h 31,4% 66 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – plan studiów i program nauczania 
obowiązujący od roku ak. 2014-2015 dla wszystkich specjalności 

Blok przedmiotów 
Liczba godzin Punkty 

ECTS stacjonarne niestacjonarne 

Ogólnych 195h 145h 13 

Podstawowych 30h 30h  2  

Kierunkowych 405h 240h  21 

Specjalnościowych 480h 225h 51 

Obieralne 435h 240h 24 

Praktyka programowa 
(na semestrze dyplomowym) 

4 tygodnie  
3 x 30h 

4 tygodnie  
3 x 30h 

3 

Razem 1110h 640h 90 

Do wyboru 69% 825h 66% 485h 73.3% 66 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne dla rocznika rozpoczynającego 
studia w roku ak. 2011-2012. Studia stacjonarne wg tych planów zakończyły się semestrem 
zimowym roku ak. 2014-15, a studia niestacjonarne kończą się semestrem letnim w bieżącym 
roku akademickim. 

Blok przedmiotów 
Liczba godzin Punkty ECTS 

stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 

Ogólnych 285h 150h 10 8 

Podstawowych 675h  526h  56  65 

Kierunkowych 1320h 1012h  102 108 

Specjalnościowyc
h 

240h 180h 42 29 

Razem 2520h 1868h 210 210 

Obieralne 420h 321h 26 26 

Praktyka  4 tygodnie 
5*30h 

4 tygodnie 
2*30h 

5 2 

Do wyboru 30,4% 810h 30,2% 591h 34% 73 27,4% 58 

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast na 
studiach niestacjonarnych w formie zjazdów weekendowych. Wewnętrzne regulacje Uczelni 
normują harmonogram roku akademickiego i organizacji sesji egzaminacyjnej. W ocenie 
studenckiej zarówno plany studiów, zjazdów i organizacja roku sprzyjają procesowi uczenia. 
Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się zazwyczaj od godzin porannych 
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do wczesnopopołudniowych, wyjątkowo do godzin wieczornym (zazwyczaj raz w tygodniu). 
Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia zjazdowego. W planie 
na ogół nie występują niepotrzebne dłuższe przerwy między zajęciami. Uwzględniono 
natomiast przerwy w trakcie zaplanowanych zajęć – plan przewiduję 15 minutową przerwę 
co 45 minut. Studenci obecni podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA pozytywnie 
odnieśli się do planu zajęć i organizacji studiów. Jako ewentualne nieprawidłowości wskazali 
konieczność zmiany budynków odbywania zajęć w ciągu dnia. 

2) Zakładane efekty kształcenia, treści programowe, formy zajęć oraz stosowane metody 
dydaktyczne tworzą spójną całość. 

Na podstawie analizy dokumentacji, a także wyrywkowych wizytacji, przeglądu prac oraz 
projektów dyplomowych można ocenić, iż zakładane efekty kształcenia, treści programowe, 
formy i metody dydaktyczne tworzą spójną całość. 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego4 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Realizowany program kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ujęty 

w planach kształcenia, w ramach wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów, 
sprawdzany w formie kolokwiów, sprawozdań, egzaminów, umożliwia osiągnięcie 
każdego z zakładanych celów i efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych, wymienionych szczegółowo w załącznikach nr 4 (macierze 
powiązań przedmiotów z efektami) i nr 5 (programy, plany i sylabusy). Umożliwia także 
uzyskanie zakładanej struktury kwalifikacji absolwenta. Właściwie dobrano sekwencję, 
formę i sposób prowadzenia zajęć, również w opinii studentów. Przepisy Uczelni 
stwarzają możliwości indywidualizacji procesu kształcenia, a program studiów 
przewiduję wybór specjalności według zainteresowań studenta. Organizacja praktyk 
zawodowych pozwala na osiągnięcie niezbędnych efektów kształcenia potrzebnych do 
pracy zawodowej absolwenta kierunku transport. Przyjęty system przyznawania 
punktów ECTS umożliwia studentom uczestnictwo w programach wymiany 
międzynarodowej. 

2) Na podstawie analizy dokumentacji, a także wyrywkowych wizytacji, przeglądu prac oraz 
projektów dyplomowych można ocenić, iż zakładane efekty kształcenia, treści 
programowe, formy i metody dydaktyczne tworzą spójną całość. 

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

edukacyjnych programu studiów 

1) Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i struktura ich kwalifikacji umożliwiają 
osiągnięcie założonych celów kształcenia i efektów realizacji danego programu 

Zgodnie z raportem samooceny oraz informacjami uzyskanymi podczas wizytacji proces 
dydaktyczny na ocenianym kierunku transport prowadzi 103 nauczycieli akademickich 
i 12 stanowiących minimum kadrowe. Analiza dostępnych informacji, w tym posiadane przez 
nich kwalifikacje, dorobek naukowy, hospitacje zajęć oraz oceny losowo wybranych prac 
etapowych daje podstawy do stwierdzenia, że liczba pracowników naukowo-dydaktycznych 
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i struktura ich kwalifikacji umożliwiają osiągnięcie wszystkich założonych celów i efektów 
kształcenia realizowanego procesu kształcenia na ocenianym kierunku transport. 

2) Dorobek naukowy i kwalifikacje dydaktyczne kadry, zwłaszcza tworzącej minimum 
kadrowe, są adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia; 
na kierunkach o profilu praktycznym w procesie kształcenia uczestniczą nauczyciele 
z doświadczeniem praktycznym, związanym z danym kierunkiem studiów 

Zgodnie z raportem samooceny oraz informacjami uzyskanymi podczas wizytacji Uczelnia 
przedstawiła do minimum kadrowego kierunku „transport” 12 nauczycieli akademickich, 
w tym 6 w grupie samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 6 w grupie nauczycieli ze 
stopniem naukowym doktora. W załączniku 5 Raportu z wizytacji opisano kwalifikacje tych 
nauczycieli akademickich. Zespół wizytujący PKA przeprowadził ocenę spełnienia wymagań 
dotyczących minimum kadrowego na podstawie przesłanej dokumentacji, dokumentów 
przedstawionych podczas wizytacji i rozmów przeprowadzonych z władzami Wydziału. W 
ocenie uwzględniono w szczególności posiadane stopnie naukowe i specjalizację naukową 
oraz dorobek nauczycieli akademickich. Sprawdzono również obciążenia dydaktyczne w 
bieżącym roku akademickim oraz złożone oświadczenia o wliczeniu do minimum kadrowego. 

Zespół oceniający zaliczył do minimum kadrowego wszystkie, z wymienionych 
w załączniku 5 i spełnione są warunki minimum kadrowego. 

Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na kierunku „transport” spełnia 
wymagania określone w § 15 ust. 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1370), zgodnie z którym minimum kadrowe dla studiów drugiego 
stopnia powinno stanowić co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 
co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

Spełnione są warunki określone w § 8 ust. 1 pkt 2 d rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370), tj. do 
minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia zalicza się nauczycieli akademickich, 
dla których uczelnia, w skład której wchodzi ta jednostka, jest podstawowym miejscem pracy. 

We wszystkich teczkach znajdują się kopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopni 
i tytułów naukowych. Kopie dyplomów znajdujące się w teczkach zostały poświadczone za 
zgodność z oryginałem. Akty mianowania oraz umowy o pracę zawierają wymagane prawem 
elementy. 

Wszystkie osoby zaliczone do minimum kadrowego spełniają warunki określone w art. 112a 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 
z późn. zm.). Stwierdzono także, że wszystkie osoby zgłoszone do minimum kadrowego 
spełniają warunki § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym nauczyciel akademicki 
może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli został zatrudniony w Uczelni nie krócej niż 
od początku semestru studiów. Analiza obciążenia nauczycieli akademickich stanowiących 
minimum kadrowe pozwala na stwierdzenie, wszyscy nauczyciele akademiccy spełniają 
warunki określone w § 13 ust. 2 powyższego rozporządzenia, zgodnie z którym nauczyciel 
akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli w danym roku akademickim 
prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin 
zajęć dydaktycznych – w przypadku samodzielnego nauczyciela akademickiego lub 60 godzin 
zajęć dydaktycznych – w przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego stopień 
naukowy doktora lub kwalifikacje drugiego stopnia. 
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Na podstawie analizy aktów mianowania oraz umów o pracę oraz informacji uzyskanych 
w czasie wizytacji można stwierdzić, iż nauczyciele akademiccy stanowiący minimum 
kadrowe są zatrudnieni w Uczelni od kilkunastu/kilkudziesięciu lat. Dla wszystkich nauczycieli 
akademickich zaliczanych do minimum kadrowego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce 
pracy. Z analizy danych dotyczących składu minimum kadrowego na wizytowanym kierunku z 
okresu ostatnich 4 lat, tj. 2011/2012-2014/2015 wynika, że 9 nauczycieli akademickich 
zaliczonych do minimum kadrowego w bieżącym roku akademickim było zaliczonych do 
minimum tego kierunku w roku akademickim 2013/2014, 7 - w roku akademickim 2012/2013 
oraz 6 – w roku akademickim 2011/2012. Powyższe fakty pozwalają na stwierdzenie, że 
minimum kadrowe jest stabilne. 

Wszystkie osoby proponowane do minimum kadrowego dla kierunku transport na I i II 
stopniu kształcenia spełniają wymagania związane z kwalifikacjami umożliwiającymi 
osiągniecie założonych celów kształcenia. 

Na podstawie analizy danych zamieszczonych w Raporcie samooceny w rozdziale II. „Zasoby 
kadrowe”, należy stwierdzić że zasoby kadrowe WIMiM, co do liczby nauczycieli akademickich 
z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego, zatrudnionych na tym wydziale 
w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia, jak również, co do 
liczby nauczycieli akademickich ze stopniem doktora, spełniających także wymagania co do 
formy zatrudniania i zadeklarowania jako podstawowego miejsca zatrudnienia, a także inni 
nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale, a także zasoby kadrowe o różnorodnej 
strukturze reprezentowanych dziedzin nauki, dyscyplin i specjalności naukowych w pełni 
zaspokajają potrzeby dydaktyczne tego Wydziału. 

Przegląd tematyki prowadzonych prac zawarty w udostępnionym wykazie dorobku stanowi 
podstawę do stwierdzenia zgodności kompetencji kadry nauczającej z wymogami 
prowadzonych kierunków i stopni z prowadzonym na Wydziale kształceniem oraz o spójności 
reprezentowanych przez kadrę specjalności z efektami kształcenia określonymi dla 
prowadzonych w jednostce specjalności i kierunków studiów. 

Według zespołu oceniającego minimum kadrowe reprezentuje właściwy, dla ocenianego 
kierunku, obszar wiedzy. Dorobek naukowy poszczególnych osób minimum kadrowego 
dotyczy dyscypliny transport. Zespół oceniający stwierdził spełnienie wymagań stawianych 
minimum kadrowemu w zakresie dorobku naukowego. W szczególności minimum kadrowe 
na ocenianym kierunku studiów I i II stopnia stanowią osoby zatrudnione odpowiednio: 

 1 osoba z tytułem naukowym profesora zatrudniona na stanowisku profesora nzw., dla 
której uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy. Osoba ta posiada dorobek naukowy 
zaliczony do zakresu nauk technicznych, dyscyplina Inżynieria materiałowa, oraz Transport, 
specjalność: inżynieria materiałowa w technicznych środkach transportu (pojazdy 
samochodowe). 

 1 osoba z stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione na stanowisku 
profesora nzw., na podstawie umowy o pracy, dla której uczelnia stanowi podstawowe 
miejsce pracy. Osoba ta posiada dorobek naukowy zaliczony do zakresu nauk 
technicznych. Specjalność naukowa tej osoby to: układy zasilania silników w technicznych 
środkach transportu, paliwa alternatywne, cykle życia technicznych środków transportu i 
na tej podstawie dorobek można zaliczyć do dyscypliny transport. 

 4 osoby z stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudniona na stanowisku 
adiunkta., dla którego uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy. Osoba ta posiada 
dorobek naukowy zaliczony do zakresu nauk technicznych. Specjalności naukowe tych 
osób to: konstrukcja i eksploatacja silników spalinowych, modele energo-ekologiczne 
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pojazdów szynowych, właściwości trakcyjne i eksploatacyjne pojazdów samochodowych, 
problematyka obciążeń emisyjnych w aglomeracjach miejskich i na tej podstawie dorobek 
można zaliczyć do dyscypliny transport. 

 4 osoby z stopniem naukowym doktora zatrudnione na stanowisku adiunkta., dla których 
uczelnia stanowi pierwsze miejsce pracy. Osoby ta posiadają dorobek naukowy zaliczony 
do zakresu nauk technicznych, do dyscypliny Transport oraz Budowa i Eksploatacja 
Maszyn. Ich specjalności to: problematyka recyklingu technicznych środków transportu, 
ekologia i emisja substancji toksycznych w procesie eksploatacji samochodów, zagadnienia 
monitoringu stanu technicznego pojazdów, zagadnienia kongestii i organizacji publicznego 
transportu miejskiego, zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie, wpływ technicznych 
środków transportu na środowisko naturalne, inżynieria systemów z wykorzystaniem do 
zarządzania układami mechanicznymi. 

Dorobek naukowy i kwalifikacje dydaktyczne tych osób, tworzących minimum kadrowe, są 
adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia; na kierunku 
Transport. Kadra ta reprezentuje te obszary wiedzy które odpowiadają obszarowi kształcenia 
na kierunku Transport. W procesie kształcenia uczestniczą nauczyciele z doświadczeniem 
praktycznym, związanym z kierunkiem studiów Transport. 

Ocena spełnienia wymagań dotyczących relacji między liczbą nauczycieli akademickich 
stanowiących minimum kadrowe a liczbą studentów ocenianego kierunku studiów. 

Stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, do liczby 
studentów kierunku spełnia wymagania § 17 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia 
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370). Stosunek 
ten wynosi 1:18,8 (12:226) przy obowiązującym na wizytowanym kierunku nie mniejszym 
niż 1: 60. 

3) Jednostka prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji i zapewnia 
pracownikom warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego, w tym także przez wymianę 
z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą 

Dla wszystkich nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe uczelnia jest 
podstawowym miejscem pracy co jest niezwykle istotne mając na uwadze stabilność kadry 
prowadzącej zajęcia. Osoby te zatrudnione są jako nauczyciele mianowani lub na podstawie 
umowy o pracę. Pozostali nauczyciele akademiccy, prowadzący zajęcia na kierunku transport, 
na I i II stopniu, są specjalistami w swoich dziedzinach i posiadają doświadczenie zawodowe i 
dydaktyczne. Ich dorobek naukowy i kwalifikacje pozwalają na osiągnięcie przez wydział 
założonych efektów i celów. Istotnym elementem polityki kadrowej jest ciągły proces 
monitorowania procesu dydaktycznego oraz stopnia przygotowania kadry do jego realizacji. 
Realizowany on jest poprzez bieżące hospitacje, kwantyfikacje oraz oceny zajęć pracowników. 
Następnym elementem polityki kadrowej jest wspieranie pracowników naukowo-
dydaktycznych ubiegających się o uzyskanie tytułu profesora, stopnia naukowego doktora 
oraz doktora habilitowanego. Pracownicy ci uzyskują bieżące wsparcie w zakresie możliwości 
wykorzystania aparatury badawczej, finansowania prowadzonych przez nich badań oraz 
udzielaniu urlopów naukowych. Również młodzi pracownicy nauki (tj. do 35 roku życia) mogą 
również uzyskać dodatkowe dofinansowanie w zakresie prowadzonej działalności naukowo-
badawczej ze specjalnie dedykowanego funduszu. Ponadto Rada WIMiM podjęła w 2010 r. 
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decyzję o zwiększeniu liczby punktów kwantyfikacyjnych za uzyskanie tytułu profesora 
tytularnego z 30 do 50, oraz za uzyskanie stopnia naukowego dr hab. z 20 do 30. 

Należy wymienić fakt, że 100% nauczycieli akademickich Wydziału pracuje na WIMiM jako 
podstawowym miejscu pracy, co świadczy o stabilności kadry. Należy ponadto wspomnieć, że 
w porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost ilościowy kadry NA (w grupie profesorów 
o 4 osoby, w grupie doktorów habilitowanych o 18 osób a grupie doktorów o 16 osób). 
Wzrost ten jest wynikiem rozwoju własnej kadry co świadczy o konsekwentnie prowadzonej 
polityce kadrowej w zakresie rozwoju kadry.  

Ważnym wyzwaniem jaki postawiły sobie władze Wydziału to ciągłe wzmocnienie grupy 
samodzielnych pracowników naukowych, głównie w oparciu o awanse własnych doktorów 
i doktorów habilitowanych młodszej generacji w najbliższych kilku latach. Tendencje te 
zostały uwidocznione w RS (str. 21). Otrzymanie przez Wydział w 2014 roku w procesie 
kategoryzacji, kategorii A to następny element który jest wykorzystywany sukcesywnie przez 
Wydział w prowadzeniu stabilnej i konsekwentnej polityki kadrowej. Można więc stwierdzić, 
że Wydział dba o rozwój kadry. 

WIMiM ma podpisane umowy o w spólpracy ramach Programu Erasmus z 27 uczelniami 
zagranicznymi (Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, 
Portugalia, Turcja). W ostatnich latach w ramach Teachers’ Mobility 39 nauczycieli 
akademickich Wydziału prowadziło zajęcia na uczelniach zagranicznych, natomiast z uczelni 
partnerskich przyjechało 16 nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia na WIMiM. 

Raport samooceny wskazuje również inne formy współpracy, jak między innymi 
organizowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi miedzynarowowych konferencji. 

(Załącznik nr 5- Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na ocenianym 
kierunku studiów, w tym stanowiący minimum kadrowe. Cz. I. Nauczyciele akademiccy 
stanowiący minimum kadrowe. Cz. II. Pozostali nauczyciele akademiccy); 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego3 w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Ocena ilościowa i jakościowa struktury kwalifikacji osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne na kierunku Transport jest pozytywna – aktualny stan umożliwia 
osiągnięcie założonych celów kształcenia i uzyskania przyjętych efektów kształcenia. 

2) Kadra nauczycieli akademickich spełnia wymagania minimum kadrowego dla studiów 
pierwszego i drugiego stopnia w zakresie dotyczącym liczby zatrudnionych pracowników 
samodzielnych i doktorów, formy i czasokresu zatrudnienia, deklaracji podstawowego 
miejsca pracy, wymiaru zajęć prowadzonych na kierunku. Obsada zajęć dydaktycznych 
i kwalifikacje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia są prawidłowe i 
zapewniają uzyskanie zaplanowanych efektów kształcenia. Dorobek naukowy kadry 
prowadzącej zajęcia na studiach I i II stopnia odpowiada realizowanym celom i 
założonym efektom. Na wydziale nie przekroczona jest dopuszczalna liczba studentów 
przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego, wskaźnik ten dla Wydziału wykosi 
1:18,8, przy dopuszczalnym 1:60. 

3) Polityka kadrowa prowadzona jest zgodnie z założeniami i strategią rozwoju uczelni, 
sprzyja rozwojowi nauczycieli akademickich. 

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

zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych 
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Uczelnia zapewnia bazę materialną, niezbędną do osiągnięcia końcowych efektów kształcenia 
na ocenianym kierunku studiów, a także uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Infrastrukturę dydaktyczną Wydziału wykorzystywaną na wizytowanym kierunku stanowi 55 
sal w tym sale wykładowe, ćwiczeniowe, komputerowe i laboratoryjne. Sale są dostosowane 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych – sprzęt nagłaśniający, komputerowy, projektory 
multimedialne. Wydział dysponuję 14 salami komputerowymi w skład których w chodzi 136 
komputerów. Studenci dzięki licencji MSDN Academic Alliance mają zapewniony bezpłatny 
dostęp do produktów firmy Microsoft. Komputery wchodzące w skład Katedry Eksploatacji 
Pojazdów Samochodowych (która głównie odpowiada za prowadzenie zajęć dydaktycznych 
na kierunku transport) wyposażone są w specjalistyczne oprogramowanie – np. Autodata, 
HGS-Data, InterCras, SimaPro, Catia V5, MathCad, Unigraphics, Ansys, Adina. W zakresie 
realizacji kursów podstawowych studenci mają do dyspozycji 13 laboratoriów, natomiast w 
ramach na potrzeby kształcenia specjalnościowego 10 laboratoriów. Laboratoria są 
wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Pozytywnie należy 
ocenić fakt posiadania przez Uczelnię własnej hali technologicznej, która wyposażona jest w 
sprzęt do obróbki skrawaniem, robót przemysłowych, maszyny pomiarowe i inny sprzęt 
badawczy. Niewątpliwe fakt ten pozytywnie wpływa na proces kształcenia na kierunku. 
Studenci mają zapewniony dostęp do Internetu bezprzewodowego we wszystkich obiektach 
Uczelni. 

Raport samooceny zawiera szczegółowy opis infrastruktury dydaktycznej i naukowej 
jednostki. 

Spośród 41 laboratoriów zlokalizowanych na WIMiM w procesie dydaktycznym studentów 
Kierunku „transport” w zakresie kursów podstawowych wykorzystywane są następujące 
laboratoria: 

1. Laboratorium wytrzymałości materiałów; 
2. Laboratorium technik szybkiego prototypowania i wytwarzania; 
3. Laboratorium hydrauliki i pneumatyki; 
4. Laboratorium pomiarów struktury geometrycznej powierzchni; 
5. Laboratorium obróbki skrawaniem; 
6. Laboratoria projektowania i modelowania konstrukcji maszyn CAD/CAM/CAE; 
7. Laboratorium obrabiarek; 
8. Laboratorium mechatroniki; 
9. Laboratorium podstaw informatyki; 
10. Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn; 
11. Pracownia grafiki inżynierskiej; 
12. Laboratorium pomiarów wielkości geometrycznych; 
13. Laboratorium pomiarów współrzędnościowych. 

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów specjalnościowych dla studentów kierunku „transport” 
prowadzone są głównie w pomieszczeniach Katedry Techniki Cieplnej (KTC), Instytutu 
Technologii Mechanicznej (ITM) oraz w 6-ciu salach dydaktycznych i 3-ch pomieszczeniach 
naukowo-laboratoryjnych przynależnych do Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych 
(KEPS). 

W skład laboratoriów dydaktyczno-naukowych wykorzystywanych przez studentów 
kierunku „transport” wchodzą: 

1. Laboratorium podstaw techniki pomiarowej, elektroniki i elektrotechniki samochodowej 
(KEPS), 

2. Laboratorium diagnostyki pojazdów samochodowych (KEPS), 
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3. Laboratorium technologii obsług i napraw oraz wytwarzania i regeneracji (KEPS), 
4. Laboratorium budowy pojazdów oraz ich urządzeń pomocniczych (KEPS), 
5. Laboratorium silników spalinowych (KEPS), 
6. Laboratorium ochrony środowiska (KEPS), 
7. Laboratorium systemów mechatronicznych (ITM, KEPS), 
8. Laboratorium materiałów eksploatacyjnych (KTC), 

9. Laboratorium miernictwa cieplnego (KTC). 
Wydział podpisał umowę licencyjną z firmą Microsoft w ramach Academic Alliance 

w ramach której studenci oraz nauczyciele akademiccy mają bezpłatny dostęp do wszystkich 
systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych oraz serwerów wyprodukowanych przez 
firmę Microsoft. Dodatkowo zarówno pracownicy jak i studenci Wydziału korzystają 
z oprogramowania zakupionego do celów dydaktycznych, takich jak: CATIA V5, Unigraphics 
5.2, SolidWorks, SDRC I-Deas, Nastran, Ansys, Adina, AutoCAD, Matlab i Simulink, 
Mathematica, MathCad 13.0 SR1, OriginPro v. 7.5, Delphi 4, eM-Plant, AnyLogic. 

Każdy budynek Wydziału i dziedziniec jest objęty działaniem sieci bezprzewodowej 
w standardzie b/g o prędkości 54 Mb/s. Dostęp do sieci mają wszyscy pracownicy i studenci 
uczelni. 

Podczas wizytacji dokonano przeglądu infrastruktury naukowej i dydaktycznej. 
Infrastruktura Uczelni jest nie w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych. 

Zasadniczo występują wyłącznie podjazdy do budynków. Brak jest wind, które przy budowie 
architektonicznej obiektów są niezbędne do zaspokojenie potrzeby poruszania się osób 
niepełnosprawnych. Brak także udogodnień dla osób z niepełnosprawnością inną niż 
wynikającą z dysfunkcji narządu ruchu. Władze Wydziału zarówno w raporcie samooceny jak i 
podczas rozmowy z Zespołem Oceniającym PKA wskazały, iż mają świadomość uchybień 
w tym zakresie. Jednocześnie wskazały, iż stan obecny nie wynika z celowych zaniedbań, 
a z ograniczeń związanych z zabytkowym charakterem budynku i jego konstrukcją. Uczelnia 
deklaruje, iż jednym z głównych jej celów jest praca nad dostosowaniem infrastruktury do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Podczas spotkania Zespołu Oceniającego PKA ze studentami pozytywnie ocenili dostępną 
infrastrukturę – zwłaszcza dostępny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Wskazali 
na pewne uchybienia w zakresie małej ilości sprzętu przypadającego na studenta, jak również 
na przestarzałość w wyposażeniu niektórych laboratoriów, co skutkuje wyłączeniem części 
aparatury z użytku. W opinii studentów niezbędne jest wzbogacenie infrastruktury 
o laboratorium hamowania. 

Baza biblioteczna opiera się o zasoby Biblioteki Głównej ZUT, jak również o zasoby biblioteki 
wydziałowej. Dzięki zawartym porozumieniom studenci mają dostęp do innych szczecińskich 
bibliotek, jak również do zbiorów z obrębie województwa zachodniopomorskiego. System 
obsługi biblioteki działa w oparciu o oprogramowanie komputerowe. W skład biblioteki 
wchodzi również czytelnia, posiadająca 100 stanowisk komputerowych. Biblioteka 
wydziałowa również dysponuje kilkunastoma stanowiskami komputerowymi i czytelnią. 
Studenci mają zapewniony dostęp do baz pełnoetatowych i bibliograficznych – w tym bazy 
ibuk.pl, Web of Science, Knovel Library, IEEE Xplore oraz do naukowych czasopism 
tematycznych związanych z kierunkiem. Biblioteka Głowna jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb studentów. 

Praktyki programowe odbywają się w instytucjach związanych z kierunkiem transport. 
Według przedstawionej dokumentacji praktyki odbywają się różnych jednostkach, 
np. stacjach kontroli pojazdów, czy Inspekcji Transportu Drogowego. Uczelnia nie prowadzi 
sformalizowanego systemu oceny miejsc ich odbywania. 
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W opinii studentów prezentowanej podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA zasoby 
biblioteczne i dostępność do czytelni w pełni odpowiada wymaganiom studentów i zapewnia 
możliwość realizacji programu kształcenia i osiągania zakładanych efektów kształcenia. 
Podkreślili jednak, iż w chwili obecnej istotniejszy jest dla nich dostęp do elektronicznych 
wersji podręczników i czasopism. W zakresie miejsc odbywania praktyk studenci nie mogli 
jednoznacznie określić poziomu ich infrastruktury. Z dostępnych ich jednak informacji podali, 
iż w ich perspektywie infrastruktura tych miejsc jest wystarczająca do realizacji praktyk 
i osiągnięcia efektów kształcenia. 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego4 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 
Infrastruktura Uczelni odpowiada specyfice kierunku oraz umożliwia osiąganie 

zakładanych efektów kształcenia także w ocenie studenckiej. Studenci mają zapewniony 
dostęp do biblioteki, czytelni, baz pełnotekstowych i bibliograficznych, sprzętu 
komputerowego oraz sieci Internet. Miejsca i forma miejsc odbywania praktyk w pełni 
odpowiada specyfice kierunku transport. Infrastruktura Uczelni nie jest w pełni 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

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

kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów 

Rezultaty prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w procesie kształcenia; na 
kierunkach o profilu ogólnoakademickim jednostka stwarza studentom możliwość 
uczestnictwa w badaniach naukowych oraz zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych 
w pracy naukowo-badawczej. 

Tematyka prowadzonych prac badawczych pokrywa się z dyscyplinami naukowymi 
Transport oraz Budowa i eksploatacja maszyn jak również wyczerpuje całkowicie tematycznie 
prowadzone kształcenie na kierunku Transport w wymienionych specjalnościach w raporcie 
samooceny. Prace te wykonywane są z wykorzystaniem bazy laboratoryjnej Wydziału (baza ta 
została opisana w RS str. 22 i dalej). Rezultaty tych badań publikowane są w czasopismach 
krajowych i zagranicznych oraz prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach 
(Załącznik 3 RS). W latach 2010 – 2014 pracownicy zaliczeni do minimum kadrowego 
przygotowali w sumie 189 artykułów oraz 143 wystąpień na konferencjach krajowych i 
zagranicznych. Ponadto studenci studiów i doktoranci przygotowali w sumie 41 artykułów i 
wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Działania te świadczą o dużej 
spójności obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych prowadzonych badań naukowych z 
realizowanym kształceniem na wszystkich stopniach oraz o istotnym wpływie tych działań na 
osiągane efekty kształcenia. Docenione też zostały kompetencje kadry naukowo-dydaktycznej 
Wydziału poprzez udział pracowników w różnych gremiach naukowych i specjalistycznych. 
Ogólnie wysoka ocena poziomu naukowego WIMiM znajduje również potwierdzenie w 
okresowej kategoryzacji wydziałów, w ramach której WMiBM uzyskał w ostatnim czasie 
kategorię A (2014 r.). Badania naukowe są istotnym składnikiem wpływającym na jakość 
kształcenia na kierunku Transport i pozytywnie wpływają na proces rozwoju tego kierunku na 
wydziale. Z niedociągnięć w tym obszarze należy zwrócić uwagę na brak publikacji w 
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czasopismach związanych z dyscypliną Transport (Archives of Transport, Logistyka czy Zeszyty 
Naukowe Wydziałów posiadających uprawnienia akademickie w dyscyplinie Transport). 

Tematyka badań naukowych realizowanych przez nauczycieli akademickich prowadzących 
zajęcia na ocenianym kierunku, spójna z zakresem kształcenia na kierunku transport to 
miedzy innymi: 

 badania modelowe i eksploatacyjne silników wykorzystywanych w środkach transportu, 

 metody służące poprawie wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych i rozruchów 
silników samoczynnym i iskrowym, 

 metody analityczno-numeryczne i eksperymentalne służące optymalizacji procesu 
spalania oraz określeniu parametrów eksploatacyjno-termodynamicznych 
i ekologicznych pracy silników  

 materiałowa oraz energetyczno-ekologiczna ocena cyklu życia pojazdów 
samochodowych  

 badania preferencji komunikacyjnych i problemów transportu zbiorowego 
w aglomeracjach miejskich, 

 ocena właściwości trakcyjnych pojazdów oraz badania symulacyjne zużycia paliwa, 

 zaawansowane technologie materiałowe i innowacyjne materiały polimerowe. 
Od 2010 do 2012 roku nakłady na badania naukowe prowadzone na Wydziale zamknęły się 

w kwocie 23 155,8 tys. zł. Finansowanie badań naukowych odbywa się poprzez 
wykorzystanie trzech głównych strumieni finansowania: dotacji na działalność statutową, 
dotacji na zadania służące rozwojowi młodych pracowników nauki, środków uzyskiwanych 
z tytułu grantów naukowych NCN, NCBiR. 

Na Wydziale działa obecnie 6 studenckich kół naukowych. W realizacji badań naukowych, 
związanych z zakresem kształcenia na kierunku transport, uczestniczą również studenci. 
Wyróżniają się członkowie „Studenckiego Koła Naukowego Transportu (SKNT)”. 

Wydział współpracuje z wyższymi uczelniami krajowymi (Politechnika Koszalińska, 
Politechnika Poznańska) oraz uczeniami zagranicznymi (m.in. TU Dresden, Hochschule Zittau-
Goerlitz) ale współpracę tą należy uznać za mało efektywną. Również prowadzone są prace 
na rzecz otoczenia gospodarczego ale o małym zasięgu. Te strony działalności naukowej 
wymagają poprawy. 

Rezultaty prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w procesie kształcenia; na 
kierunkach o profilu ogólnoakademickim jednostka stwarza studentom możliwość 
uczestnictwa w badaniach naukowych oraz zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych 
w pracy naukowo-badawczej. 

Z przedstawionych przez Uczelnię dokumentów wynika, iż udział studentów 
w prowadzonych badaniach naukowych jest niewielki. Do raportu samooceny dołączono 
informację na temat badań i publikacji studentów i doktorantów. W trakcie wizytacji Zespołu 
Oceniającego PKA Uczelnia doprecyzowała informację na temat rzeczywistego udziału 
studentów (bez udziału doktorantów) w badaniach naukowych i publikacjach. Zgodnie 
z przedstawionymi informacjami studenci wzięli udział w realizacji 3 badań naukowych – 
w roku 2010 i 2012. W latach 2010 – 2014 studenci byli współautorami 9 publikacji 
naukowych. Nie przedstawiono informacji na temat udziału studentów w konferencjach 
naukowych. 

W ramach działalności studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki działa 6 studenckich kół naukowych, z czego jedno koło – Studenckie Koło 
Naukowe Transportu – jest szczególnie dedykowane dla studentów kierunku transport. 
Działalność koła skupia się wokół problematyki związanej z ocenianym kierunkiem. 
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Podczas spotkania Zespołu Oceniającego PKA ocenili oni, iż wiedzą o możliwości działalności 
naukowej w ramach kół naukowych oraz publikacji wyników badań. Wskazali, iż w ich opinii, 
bazującej na kontaktach z innymi studentami, mogą liczyć na opiekę naukową nauczycieli 
akademickich oraz pomoc w publikacji potencjalnych wyników badań. Obecnych było kilkoro 
studentów uczestniczących aktywnie w konferencjach naukowych związanych z kierunkiem. 
Jednocześnie studenci ocenili, iż sami nie są zainteresowani na chwilę obecną uczestnictwem 
w badaniach, co argumentowali obciążeniem związanym z bieżącą nauką wynikającą z 
programu studiów. 

Przyczyną niskiej aktywność studentów jest z pewnością fakt, iż ocenie podlega okres 
w którym studia prowadzone były tylko na poziomie studiów pierwszego stopnia. W chwili 
obecnej pomimo rekrutacji, w związku z brakiem zainteresowania kandydatów, 
nie uruchomiono studiów drugiego stopnia. Uruchomienie studiów w przyszłości, 
z perspektywy studenckiej, jest szansą na wzrost zainteresowania studentów udziałem 
w badaniach naukowych. 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego4 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 
Tematyka badań naukowych prowadzonych na WIMiM jest w pełni spójna i skorelowana 

z realizowanym na Wydziale kształceniem na kierunku Transport a prowadzone badania 
mają pozytywny wpływ na osiągane efekty kształcenia. Zaplecze laboratoryjne jest 
wystarczające do realizacji tych badań. W ramach działalności studenckiego ruchu 
naukowego działają koła naukowe prowadzące badania związane z kierunkiem transport. 
Aktywność studentów i doktorantów w zakresie działalności w kołach naukowych czy ich 
udziału w pracach badawczych realizowanych na wydziale jest na poziomie dobrym, jednak 
studenci nie wykazują większego zainteresowania pracą naukową. 

7. Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez Uczelnię 

1) Zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste, uwzględniają zasadę równych 
szans i zapewniają właściwą selekcję kandydatów na dany kierunek studiów 

Rekrutacja na kierunek transport odbywa się w oparciu o Uchwałę nr 28 Senatu ZUT z dnia 
27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w ZUT 
w roku akademickim 2014/2015, Uchwałę nr 17 Senatu ZUT z dnia 31 marca 2014 r. 
w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia wyższe w ZUT w roku akademickim 
2014/2015, Uchwałę nr 133 Senatu ZUT z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad 
przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych i Uchwałę 
nr 24/2014 Rady WIMiM ZUT w Szczecinie z dnia 13 maja 2014r. w sprawie szczegółowych 
warunków kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych 
na Wydziale. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego w którym 
publikowane są akty prawne związane z rekrutacją. 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się w oparciu o wyniki egzaminu 
maturalnego (w tym egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej). O przyjęciu 
na studia decyduję pozycja na liście rankingowej, która ustalana jest według algorytmu 
przeliczania punktów z egzaminu maturalnego. Największa wagę punktową przyznano 
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matematyce, następnie język obcy. W przypadku studentów niezdających egzaminu 
maturalnego z matematyki brane pod uwagę były następujące przedmioty: język polski, język 
obcy i dodatkowy przedmiot zdawany na egzaminie. Laureaci i finaliści olimpiad w procesie 
rekrutacji uzyskują maksymalną ilość punktów. 

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu 
inżyniera kierunku „transport”, inżyniera innego kierunku lub magistra. O przyjęciu na studia 
decyduje pozycja na liście rankingowej która ustalana jest w oparciu o ocenę z dyplomu oraz 
średnią z przebiegu studiów. Pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym mają 
absolwenci kierunku transport – pozostali muszą zdać egzamin kwalifikacyjny, który ma 
określić czy kandydat posiada minimalne efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 
drugiego stopnia na kierunku transport. Uchwała nr 24/2014 Rady WIMIM określiła katalog 
kierunków studiów, których ukończenie zwalnia z pisania testu. Absolwenci kierunków 
zagranicznych mogą podjąć studia pod warunkiem zgodności ich dyplomu z polskimi 
wymaganiami prawnymi. 

W ocenie studenckiej przyjęte kryteria rekrutacyjne są właściwe i pozwalają na właściwą 
selekcję kandydatów na studia techniczne. Nie zawierają one przepisów dyskryminujących. 
Studenci obecni podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA również ocenili wymagania 
za czytelne i sprawiedliwe. Studenci wskazali, iż informację na temat rekrutacji są 
powszechnie dostępne. W ich opinii kryteria pozwalają na wstępną właściwą selekcję 
kandydatów. Studenci ocenili, iż limity przyjęć w pełni odpowiadają potencjałowi 
dydaktycznemu Jednostki. 

2) System oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się, zawiera 
standardowe wymagania i zapewnia przejrzystość oraz obiektywizm formułowania ocen 

Informacje o ocenie osiągnięć – zarówno w zakresie szczegółowych i przedmiotowych 
efektów kształcenia – znajdują się w sylabusach przedmiotów, które są publikowane na 
platformie informatycznej. Dla większości przedmiotów zdefiniowano bardzo szczegółowo 
kryteria oceny. Studenci są informowani o sposobie zaliczenia na pierwszych zajęciach 
z danego przedmiotu. Przyjęte kryteria i sposób oceny jest przejrzysty, formułowany 
w sposób zrozumiały dla studentów. Studenci mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w 
celu uzyskania informacji o popełnionych błędach. W przypadku kwestionowania wyniku 
egzaminu mogą wystąpić do Dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. 

Podczas spotkania studentów z Zespołem Oceniającym PKA ocenili oni system oceny 
osiągnięć za sprawiedliwy, transparentny i równy wobec wszystkich studentów. W ich ocenie 
formy oceny i treści pytań zaliczeniowych i egzaminacyjnych w pełni pokrywają się 
z realizowanymi treściami nauczania i wcześniej ustalonymi zasadami oceny. W opinii 
studentów system oceny odnosi się do zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. Z informacji uzyskanych od studentów wynika, 
iż szanowane jest ich prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej. Studenci mają wiedzę 
o możliwości przeprowadzenia egzaminu komisyjnego, jednak w ich opinii nie mają potrzeby 
korzystania z przysługującego im prawa. Studenci mają możliwość oceny systemu oceniania 
za pomocą przeprowadzanej przez Uczelnię ankiety. Z udostępnionych opracowań wyników 
można stwierdzić, iż ocena studentów na ten temat pokrywa się z opiniami przedstawianymi 
podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA. 
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3) Struktura i organizacja programu ocenianego kierunku studiów sprzyja krajowej 
i międzynarodowej mobilności studentów 

Studenci ocenianego kierunku nie uczestniczą w programach mobilności krajowej 
i zagranicznej – pomimo możliwości stworzonych przez Uczelnię. Z informacji zawartych 
w raporcie samooceny, jak również uzyskanych w trakcie wizytacji wynika, iż Uczelnia posiada 
podpisane porozumienia o wymianie z 27 uczelniami w ramach programu Erasmus. W trakcie 
spotkania Zespołu Oceniającego PKA z Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy 
dydaktycznej z zagranicą uzyskano informację, iż brak zainteresowania studentów wynika 
głownie z powodów finansowych i przygranicznego położenia Uczelni. Pełnomocnik 
zaprezentował podjęte działania zmierzające do aktywizacji studentów (strona internetowa, 
plakaty, ulotki, organizacja spotkań ze studentami). Podczas spotkania Zespołu Oceniającego 
PKA ze studentami wskazali oni, iż nie są zainteresowani wymianą krajową i zagraniczną. 
Potwierdzili oni informacje uzyskane od Pełnomocnika – główną przyczyną braku 
zainteresowania są problemy finansowe i możliwość wyjazdu za granicę bez konieczności 
uczestnictwa w programie wymiany. Studenci określili, iż do nawiązania współpracy 
z ośrodkami i pracodawcami zagranicznymi nie muszą korzystać z pomocy Uczelni. Studenci 
potwierdzili także, że posiadają podstawową wiedzę na temat wymiany w związku 
z prowadzonymi przez Uczelnię działaniami upowszechniającymi informacje na ten temat, nie 
potrafili jednak odnieść się do atrakcyjności oferty w odniesieniu do kierunku ich studiów. 

Pozostała aktywność międzynarodowa na kierunku skupia się wokół organizacji konferencji 
międzynarodowych (2010 i 2014 rok). Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 
samooceny Wydział prowadzi wykłady (kursy) w języku angielskim, z czego część z nich 
dostępna jest dla studentów kierunku transport (np. „Corrosion protection”, 
„Nanomaterials”, „Thermodynamisc”). Studenci w trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym 
PKA nie posiadali informacji w tym zakresie. Poziom oferowanych lektoratów ocenili jako 
przeciętny. 

W opinii studenckiej system punktów ECTS jest prawidłowo oszacowany i umożliwia udział 
w programach wymiany międzynarodowej. Regulamin studiów przewiduje możliwość 
uznania punktów ECTS uzyskanych poza Uczelnią, w tym w wyniku udziału w mobilności 
krajowej i zagranicznej. Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA studenci posiadali 
wystarczającą wiedzę na temat systemu punktów ECTS – jednak w ich opinii zasadnicza rola 
punktów sprowadza się do rejestracji na wyższy semestr. 
 

4) System pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyja rozwojowi naukowemu, 
społecznemu i zawodowemu studentów oraz skutecznemu osiąganiu założonych efektów 
kształcenia 

Opieka dydaktyczna 
W ramach opieki dydaktycznej studenci mają zapewnioną możliwość konsultacji 

z nauczycielami akademickimi – zarówno w formie bezpośrednich spotkań, jak również za 
pomocą wiadomości elektronicznych. Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym 
PKA ocenili przyjęte rozwiązanie jako prawidłowe – zarówno co do formy, godzin dyżurów 
i sposobu informowania o nich. 

W zakresie działalności dydaktycznej nauczyciele akademiccy udostępniają w miarę 
możliwości (drogą elektroniczną) dodatkowe materiały naukowe związane z realizowanym 
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przedmiotem i tematem zajęć. Studenci ocenili tą formę wsparcia jako bardzo przydatną 
i pozwalającą na rozszerzenie wiedzy z danego zakresu. Na kierunku transport nie jest 
prowadzone nauczanie na odległość. Jednak w opinii studentów nie ma potrzeby do 
włączenia takiej formy w ich program kształcenia, gdyż bardziej preferują bezpośredni 
kontakt z wykładowcami. 

Do program studiów jako przedmiot obowiązkowy włączono repozytoria z matematyki 
i fizyki. Zadaniem repozytoriów jest wyrównanie u nowych studentów nierówności w zakresie 
wiedzy z tych przedmiotów. W opinii studentów zaprezentowanej podczas spotkania z 
Zespołem Oceniającym PKA repozytoria w małym stopniu pozwalają na wyrównanie wiedzy, 
gdyż zakres tematyki nie koreluje z wymaganiami określonymi dla poszczególnych 
przedmiotów realizowanych w programie studiów. W związku z tym zalecane jest 
dostosowanie treści kształcenia w taki sposób, by zajęcia rzeczywiście pomogły studentom 
wyrównać poziom wiedzy niezbędny dla kierunku transport. 

Studenci mają możliwość indywidualizacji studiów poprzez studiowanie w ramach 
indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (§13 pkt. 1 Regulaminu studiów – dla 
studentów minimum 4 semestru studiów pierwszego stopnia i drugiego semestru studiów 
drugiego stopnia, przy osiągniętej średniej z przebiegu studiów minimum 4,0) i indywidualnej 
organizacji studiów (§13 pkt. 4 Regulaminu studiów – zgody udziela Dziekan, regulamin nie 
precyzuje kryteriów dla tej formy indywidualizacji, natomiast zgodnie z informacjami 
zawartymi w raporcie samooceny korzystać z niej mogą studenci znajdujący się w szczególnej 
sytuacji życiowej: sportowcy, karmiące matki, czy studenci studiujący na dwóch kierunkach). 
Na studiach pierwszego stopnia studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech 
specjalności, natomiast na studiach drugiego stopnia jednej z dwóch. Program kształcenia 
przewiduję również wybór przedmiotów modułowych (obieralnych). W opinii studentów 
możliwości indywidualizacji procesu kształcenia w pełni odpowiadają ich potrzebom. 
Studenci nie wykazali zainteresowania odnośnie studiowania wg indywidualnego programu i 
planu jak również indywidualnej organizacji studiów. Pozytywnie ocenili dostępność ścieżek 
specjalnościowych. 

Sylabusy są udostępniane studentom za pośrednictwem platformy informatycznej, jak 
również – zgodnie z informacjami uzyskanymi od studentów – prezentowane przez część 
nauczycieli akademickich podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. Ich budowa jest 
ustandaryzowana i przejrzysta. Zawierają one następujące informacje: forma zaliczenia 
przedmiotu, przypisane punkty ECTS, dane nauczyciela prowadzącego, wymagania wstępne, 
cele i treści kształcenia, sposób i kryteria oceny (w zdecydowanej większości 
z uwzględnieniem kryteriów na poszczególne oceny), zamierzone efekty kształcenia, listę 
literatury podstawowej i zalecanej. Z perspektywy studenckiej informacje zawarte 
w sylabusach są adekwatne do potrzeb studentów. Opinię taką podzielili również studenci 
obecni podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA. Jednak zdecydowana większość 
z nich zadeklarowała, iż zasadniczo nie ma potrzeby korzystania z sylabusów.  

Informacje związane z kształceniem i tokiem studiów są powszechnie dostępne na stronie 
internetowej Uczelni, na platformie e-dziekanat, jak również są wywieszone na tablicach 
ogłoszeń obok dziekanatu. W opinii studentów sposób umieszczania tych informacji jest dla 
nich wystarczający. 

Studenci mogą skorzystać z dostępu do dziekanatu od poniedziałku do czwartku w godz. 
10.00 – 13.00 oraz w soboty w trakcie weekendów zjazdowych. Za pośrednictwem 
dziekanatu mogą także umówić się na spotkanie z Władzami Wydziału. Informacje na ten 
temat dostępne są na stronie internetowej i w gablotach przy dziekanacie. W opinii 
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studentów prezentowanej podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA dostępność do 
dziekanatu jest niewystarczająca – z uwagi na rozplanowane w tym czasie zajęcia 
dydaktyczne pokrywające się z godzinami pracy dziekanatu. Opinia studentów znajduje 
odzwierciedlenie w analizę planów i przewidzianych w nich 15 minutowych przerw. Zaleca się 
zatem dostosowanie godzin pracy dziekanatu do potrzeb studentów, zwłaszcza w okresie ich 
najintensywniejszego zainteresowania (okres sesji egzaminacyjnej, początek i koniec 
semestru, czas przedłużania ważności legitymacji studenckich). 

Dla studentów pierwszego roku powołuje się opiekuna roku. Do jego zadań należy 
wspieranie studentów w procesie uczenia się, pomoc w sprawach związanych z organizacją i 
tokiem studiów. Każdy rocznik wybiera także spośród siebie starostę roku, który jest 
reprezentantem studentów w zakresie bieżących spraw związanych ze studiami. Studenci 
podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA bardzo wysoko ocenili działalność opiekuna 
roku, który ich zdaniem w pełni wywiązuje się z powierzonego mu zadania. 

W Uczelni nie funkcjonuje sformalizowany system rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
zgłaszania sugestii i skarg. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wizytacji Zespołu 
Oceniającego PKA Wydział stara się na bieżąco interweniować w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości. Studenci w chwili wystąpienia niepożądanej sytuacji, czy chcąc zgłosić 
sugestię, mogą kontaktować się bezpośrednio lub za pośrednictwem Samorządu 
Studenckiego z Władzami, czy innymi odpowiedzialnymi osobami. Mogą również zgłaszać 
zapotrzebowanie na zasoby biblioteczne zarówno w Bibliotece Głównej, jak i wydziałowej. 
Podczas spotkania studentów i Samorządu Studenckiego z Zespołem Oceniającym PKA 
potwierdzono informacje uzyskane od Władz Uczelni – w ich opinii przyjęty system 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych i zgłaszania skarg, sugestii (w tym na zapotrzebowania 
biblioteczne) jest skuteczny i odpowiada ich potrzebom. 

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć poza wsparciem w ramach funduszu pomocy 
materialnej, na dodatkową pomoc w procesie kształcenia. Regulamin studiów w §7 pkt. 5-8 
przewiduję dodatkowe uprawnienia dla takich osób. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami 
Dziekan zobowiązany jest do informowania nauczycieli akademickich o obecności studentów 
niepełnosprawnych w grupach zajęciowych. Ma to na celu zobligowanie nauczyciela 
do dostosowania narzędzi dydaktycznych i form prowadzenia zajęć do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Grupy zajęciowe w których uczestniczą osoby niepełnosprawne powinny 
mieć zapewnione przerwy pomiędzy zajęciami w taki sposób, by osoby te mogły swobodnie 
przemieścić się pomiędzy salami czy budynkami. Student niepełnosprawny w zakresie 
narządu ruchu, wzroku lub słuchu może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w 
towarzystwie swojego asystenta, tłumacza języka migowego bądź psa przewodnika. 
Z informacji uzyskanych od Władz Uczelni na kierunku transport nie studiują osoby 
korzystające z opisanych form wsparcia. Dodatkowo w ofercie Biura Karier istnieje możliwość 
konsultacji osób niepełnosprawnych z doradcą zawodowym. Studenci podczas spotkania 
z Zespołem Oceniającym PKA nie potrafili odnieść się do zagadnień z zakresu wsparcia osób 
niepełnosprawnych, gdyż nie mieli z takimi osobami kontaktu i nie interesowało ich to 
zagadnienie. 

Opieka naukowa 
Proces dyplomowania reguluje Uchwała nr 33a/2013 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej 

i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dn. 28 
maja 2013 r. w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i 
Mechatroniki. Studenci mają możliwość swobodnego wyboru promotora pracy dyplomowej, 
jak również jej tematu. W przygotowaniu pracy dyplomowej pomóc mają seminaria 
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dyplomowe oraz mniejsze obciążenie godzinowe ostatniego semestru studiów w którym 
student może poświęcić więcej czasu na realizację pracy. Prace dyplomowe mają zasadniczo 
charakter badawczy i projektowy – na potrzebę ich realizacji studenci mają zapewnioną 
możliwość korzystania z infrastruktury Uczelni. Jako zjawisko negatywne należy ocenić fakt, iż 
na ocenianym kierunku nie wdrożono procedury antyplagiatowej. 

Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA bardzo wysoko ocenili 
rozwiązania w zakresie procesu dyplomowania. W ich ocenie swobodny wybór zarówno 
promotora jak i tematu pracy dyplomowej pozwala na realizację i rozwój własnych 
zainteresowań, przez co są lepiej przygotowani do wymogów rynku pracy. 

W ramach studenckiego ruchu naukowego na Uczelni działają 92 koła naukowe, na 
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 6 kół, z czego jedno „Koło transportu” jest 
specjalnie dedykowane dla studentów ocenianego kierunku. Studenci mają również 
możliwość rejestracji nowego koła zgodnego z ich zainteresowaniami. Koła naukowe mogą 
liczyć na opiekę naukową sprawowaną przez nauczycieli akademickich, jak również wsparcie 
finansowe w ramach środków z dotacji na działalność naukową, wychowawczą, kulturalną 
i sportowo-rekrutacyjną studentów. Z informacji zawartej w raporcie samooceny wynika, iż w 
ramach koła „transportu” w badaniach uczestniczy czternastu studentów, co wydaję się być w 
ocenie studenckiej wartością współmierną do ilości studentów na kierunku. Działalność 
naukowa koła jest zgodna z kierunkiem studiów. Studenci obecni podczas spotkania z 
Zespołem Oceniającym PKA wskazali, iż nie są zainteresowani aktywnością naukową w 
związku z dużą ilością nauki związaną z programem studiów. Kilkoro obecnych studentów 
było członkami koła naukowego – pozytywnie ocenili zarówno opiekę naukową, jak i wsparcie 
materialne ze strony Uczelni. 

Do mechanizmów motywujących studentów zaliczyć można przepisy określone w §43 
Regulaminu studiów. Student wyróżniający się w wynikach w nauce może liczyć na 
wyróżnienie Rektora, czy pierwszeństwo przy rejestracjach na specjalności, przedmioty, 
obozy naukowe. 

Opieka materialna 
Kwestię związane z pomocą materialną reguluję Zarządzenie nr 31 Rektora ZUT z dnia 

26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej 
studentom ZUT (Regulamin pomocy materialnej) – regulamin został pozytywnie 
zaopiniowany przez Parlament Samorządu Studentów. Regulamin spełnia wymogi prawne 
stawiane przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

Studenci mają zagwarantowaną pomoc w formie stypendium socjalnego, specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów. 
Przyznawaniem pomocy, zajmuje się Wydziałowa Komisja Stypendialna jako organ pierwszej 
instancji (za wyjątkiem stypendium rektora), oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna jako 
organ drugiej instancji (zajmuje się przyznawaniem stypendium rektora jako organ pierwszej 
instancji). Komisję powołano na wniosek Samorządu Studenckiego. W skład komisji wchodzą 
studenci, którzy stanowią większość jej członków. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji 
Stypendialnej jest Prodziekan ds. Studenckich, natomiast Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
przedstawiciel Działu ds. Studenckich. Podział środków przeznaczonych na pomoc materialną, 
progi stypendialne i wysokości stypendiów ustalane są w porozumieniu z Parlamentem 
Samorządu Studentów. 

Studenci obecni podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA z aprobatą odnieśli się do 
kwestii związanych z pomocą materialną. Nie wnosili uwag do procedury jej przyznawania, 
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wysokości stypendiów i terminowości wypłat. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego 
pozytywnie określili zasady przekazywania przez Władzę uprawnień dla komisji 
stypendialnych jak też współpracę w zakresie podziału środków na pomoc materialną. 

W Uczelni, poza funduszem pomocy materialnej, nie funkcjonują dodatkowe mechanizmy 
stypendialne. 

Na potrzeby zakwaterowania studentów Uczelnia dysponuję siedmioma domami 
studenckimi, które dysponują pokojami od jedno do czteroosobowych – w tym miejscami 
przeznaczonymi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy domów studenckich mają 
zapewniony nieograniczony dostęp do sieci Internet. Kwestię zamieszkania w domach 
studenckich reguluję Zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 23 września 2013 w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu domów studenckich ZUT w Szczecinie. Studenci podczas 
spotkania z Zespołem Oceniającym PKA ocenili, iż dostępność miejsc w domach studenckich 
w pełni odpowiada ich zapotrzebowaniu. Warunki zamieszkania ocenili jako adekwatne do 
ponoszonych opłat. Kryteria przyznawania miejsc są w opinii studentów sprawiedliwe 
i przejrzyste. 

W budynku w którym głownie odbywają się zajęcia na ocenianym kierunku studenci mają 
dostęp do sklepu z żywnością jak również do automatów samoobsługowych z napojami. 
W obrębie kampusu ZUT działają także punkty gastronomiczne w których studenci mogą 
zjeść obiad w przerwach lub po zajęciach. Dostępność tych punktów w ocenie studenckiej 
jest wystarczająca do potrzeb. 

Pozostała działalność wspierająca rozwój studentów 
Samorząd Studencki działa zgodnie z rozdziałem 4 Regulaminu studiów oraz Regulaminem 

Samorządu Studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Na szczeblu ogólnouczelnianym działa jako Parlament Samorządu Studentów, natomiast na 
szczeblu wydziałowym jako Sejmik Wydziałowy Samorządu Studentów 
Zachodniopomorskiego. Działalność tego organu jest zgodna z założeniami ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Samorząd podejmuje działania z zakresu reprezentowania 
studentów, opiniowania spraw studenckich i podziału środków na działalność studencką, 
jak również inicjatywy związane z życiem społeczno-kulturalnym (organizacja juwenaliów, 
otrzęsin, imprez tematycznych). W związku z podejmowanymi działaniami Samorząd posiada 
własny budżet i pomieszczenie biurowe wyposażone w niezbędny sprzęt. Struktura 
i działalność Samorządu w pełni odpowiada specyfice Uczelni, jak również potrzebom 
studentów, w tym studentów kierunku transport. Podczas spotkania Zespołu Oceniającego 
PKA z przedstawicielami Samorządu wyrazili oni zadowolenie ze wsparcia oferowanego przez 
Uczelnie w zakresie finansowania jak i warunków lokalowych. Jednocześnie uczestnicy 
wyrazili zadowolenie z otwartości i współpracy Władz Uczelni. Studenci podczas spotkania 
z Zespołem Oceniającym PKA ocenili działalność Samorządu jako dostateczną – skupiając się 
głownie na działalności organizacyjnej, jak i podkreślając funkcję reprezentowania ich przez 
Samorząd przed Władzami Uczelni. 

Studenci mają zagwarantowaną możliwość udziału w innych organizacjach studenckich, 
działających w oparciu o Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych 
organizacji studenckich oraz stowarzyszeń w ZUT w Szczecinie. Zgodnie z informacjami 
uzyskanymi w trakcie wizytacji Zespołu Oceniającego PKA studenci mogą działać 
w następujących organizacjach: Akademickie RADIO „Pomorze”, Akademicki Klub Jeździecki, 
Chór Akademicki, Chór Kameralny, AZS, Komitet Lokalny IAESTE, Niezależne Zrzeszenie 
Studentów. Działalność tych organizacji jest dostosowana do ich specyfiki i dotyczy głownie 
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zakresu rozwoju życia kulturalnego i sportowego. Studenci mają świadomość istnienia 
opisanych organizacji i posiadają podstawową wiedzę na temat inicjatyw przez nie 
podejmowanych. 

W strukturach Uczelni działa Biuro Karier. Biuro w ramach swojej działalności oferuje pomoc 
w zakresie znalezienia ofert pracy (w tym wakacyjnej), staży i praktyk. Na stronie 
internetowej biura publikowane są informacje o aktualnych ofertach. Dodatkowo 
podejmowane są akcje związane z organizacją szkoleń dla studentów i publikacją poradników 
– np. poradniki „Główne uprawnienia pracowników”, „Internet w służbie poszukiwaczy 
zatrudnienia”, „Grzechy główne kandydatów do pracy, czyli co można zepsuć?”, „Człowiek-
orkiestra - jakie umiejętności warto posiadać bez względu na zawód?”. Działalność biura w 
pełni odpowiada specyfice Uczelni i kierunku. Studenci podczas spotkania z Zespołem 
Oceniającym PKA wskazali, iż nie interesują się działalnością biura, a jego funkcja kojarzy się 
im głównie z pomocą w odnalezieniu miejsca praktyk bądź pracy. Uzasadnili, iż na chwilę 
obecną nie mieli konieczności i potrzeby korzystania z jego usług. 

Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA jako mocne strony procesu 
kształcenia wskazali dobre przygotowanie kadry naukowo-dydaktycznej oraz otwartość ze 
strony Władz Uczelni. Do słabych stron zaliczyli niewystarczającą ilość sprzętu 
specjalistycznego i prowadzenie zajęć praktycznych (laboratoryjnych) tylko na bazie 
infrastruktury Uczelni – w ich ocenie Uczelnia powinna nawiązać większą współpracę 
z otaczającymi podmiotami gospodarczymi. 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego4 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Kryteria rekrutacyjne są jasne i przejrzyste i ogólnodostępne. Nie zawierają zapisów 

dyskryminujących. Pozwalają na wstępną selekcję kandydatów na studia pierwszego 
i drugiego stopnia. 

2) System oceny osiągnięć studentów jest sprawiedliwy, przejrzysty i ogólnodostępny. 
Wymagania dla poszczególnych przedmiotów są w dużej mierze ustandaryzowane. 
Studenci mają prawo wglądu do prac egzaminacyjnych i do egzaminu komisyjnego. 
Wykładowcy przestrzegają zadeklarowanych zasad oceny. Przyjęte rozwiązania 
są zorientowane na proces uczenia się. 

3) Studenci mają stworzoną możliwość udziału w programach wymiany – zarówno poprzez 
program studiów jak i system punktów ECTS. Uczelnia dysponują dużą liczbą umów 
partnerskich z innymi jednostkami. Studenci w niewystarczającym stopniu uczestniczą w 
programach wymiany i nie wykazują zainteresowania w tym zakresie. 

4) Przyjęty system wsparcia dydaktycznego, naukowego i materialnego w pełni pozwala 
studentom na rozwój naukowy, zawodowy i społeczny. System ten pozwala na 
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Samorząd Studencki ma zapewnione 
wsparcie finansowe i materialne niezbędne do jego działalności. Studenci mają 
zapewniony dostęp do organizacji studenckich wspierających ich w procesie uczenia się 
jak i w rozwoju zawodowym i osobistym. 

8. Jednostka rozwija wewnętrzny system zapewniania jakości zorientowany na osiągnięcie 

wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 
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1) Jednostka wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem studiów oraz 
dokonuje systematycznej, kompleksowej oceny efektów kształcenia; wyniki tej oceny 
stanowią podstawę rewizji programu studiów oraz metod jego realizacji zorientowanej 
na doskonalenie jakości jego końcowych efektów. 

Podstawą funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki są następujące akty wewnętrzne: 

 Uchwała Nr 59 Senatu ZUT z dnia 29.06.2009 r. Senatu ZUT w sprawie wprowadzenia 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z późń. zm. 

 Uchwała Nr 47 Senatu ZUT z dnia 28.10.2013 r. Senatu ZUT w sprawie wprowadzenia 
Polityki jakości kształcenia. 

 Zarządzenie nr 124 Rektora ZUT z dnia 17.08.2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej 
Komisji ds. Jakości Kształcenia z późn. zm. 

 Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 19.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia z późn. zm. 

 Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 12.06.2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji 
oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie. 

 Zarządzenie nr 3 Rektora ZUT z dnia 7.01.2013 r. w sprawie procedury „Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie. 

 Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 
kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących 
w procedurze „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie. 

 Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 30.08.2010 r. w sprawie wdrożenia procedury 
„Zasady prowadzenia hospitacji” w ZUT w Szczecinie. 

 Zarządzenie nr 17 Rektora ZUT z dnia 25.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
„Tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów” w ZUT w Szczecinie z późń zm. 

 Uchwała nr 38 Senatu ZUTw Szczecinie z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wytycznych Senatu 
ZUT w Szczecinie dla rad wydziałów dotyczących planów studiów i programów 
kształcenia, z późń zm. 

  Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 26.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy 
oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli 
akademickich w ZUT w Szczecinie Uchwała nr 68 Senatu ZUT z dnia 29.06.2009 r. 
w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w ZUT 
w Szczecinie, zpóźń zm. 

 Zarządzenie Nr 103 Rektora ZUT z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie liczebności grup 
studenckich i doktoranckich. 

Uczelniane oraz wydziałowe procedury WSZJK opracowane zostały na podstawie ww. 
dokumentów. Powyższy system wewnętrznych aktów prawnych jest skonstruowany 
prawidłowo pod względem formalnym.  

W odniesieniu do działań związanych z funkcjonowaniem kierunków studiów obowiązują 
następujące procedury, zarządzenia Dziekana i uchwały Rady Wydziału: 

 Procedura określania minimum kadrowego kierunków studiów (Zarządzenie Nr 41/2014 
Dziekana z dnia 28 kwietnia 2014 r.); 

 Procedura doboru kadry do realizacji zajęć dydaktycznych (Zarządzenie Nr 41/2014 
Dziekana z dnia 28 kwietnia 2014 r.); 



36 
 

 Procedura układania planu zajęć w semestrze (Zarządzenie Nr 41/2014 Dziekana z dnia 28 
kwietnia 2014 r.); 

 Procedura przenoszenia i przekładania zajęć (Zarządzenie Nr 41/2014 Dziekana z dnia 28 
kwietnia 2014 r.); 

 W sprawie kontroli zajęć i zadań dydaktycznych (Zarządzenie Nr 38/2014 Dziekana z dnia 
28 kwietnia 2014 r.); 

 W sprawie przechowywania prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych studentów na 
WIMiM ZUT w Szczecinie (Zarządzenie Nr 35/2013 Dziekana z dnia 12 września 2013 r.); 

 W sprawie realizacji praktyk programowych (Uchwała Rady Wydziału Nr 46/2014 z dnia 
23 września 2014 r.); 

 Zasady dyplomowania (Uchwała Rady Wydziału Nr 33a/2013 z dn. 28 maja 2013 r.). 
Akty te określają zakres działań, ich następstwo i terminy oraz osoby lub organy 

odpowiedzialne za realizację. 
Na poziomie Uczelni powołano Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz 

Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia, natomiast na poziomie Wydziału Pełnomocnika 
Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz ds. Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych, a także 
Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia jest jednocześnie 
Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W skład Komisji Wydziałowej 
wchodzą również: Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji, przedstawiciel doktorantów, 
przedstawiciel studentów oraz nauczyciele będący przedstawicielami jednostek 
wydziałowych, którzy koordynują współpracę Komisji ds. Jakości Kształcenia z Zespołami 
Programowymi, powołanymi przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 
(Zarządzenie nr 28/2012 Dziekana z dnia 19 listopada 2012 r.). Zakres kompetencji, wraz z 
określeniem składów osobowych Uczelnianej i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 
definiuje Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 19 
kwietnia 2010 r. z późn. zm. Z kolei zarządzeniem Rektora nr 91 z dnia 15 listopada 2012 r. 
zatwierdzono składy osobowe powyższych Komisji, z których wynika, że w pracach 
uczestniczą przedstawiciele studentów. Fakt ten potwierdza dokumentacja z posiedzeń. W 
powyższym Regulaminie określono także zakres obowiązków Pełnomocnika Rektora i 
Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia, w tym Pełnomocnika Dziekana ds. 
Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych. Spotkania Uczelnianej i Wydziałowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia są protokołowane, sporządzane są listy obecności, prowadzi się także kompletną 
dokumentację. Dodatkowo tematyka zapewniania jakości kształcenia jest także przedmiotem 
obrad Rady Wydziału. Na posiedzeniach omawia się m.in. wyniki ankietyzacji studentów, a 
Wydziałowa Komisja przedstawia sprawozdania z podjętych działań. 

Na Wydziale powołano Zespoły Programowe dla poszczególnych kierunków studiów 
prowadzonych przez Wydział, w tym dla kierunku „transport” oraz wskazano ich zadania. 
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki wydał Zarządzenie Nr 28/2012 
z dnia 19 listopada 2012 r. powołujące Zespoły Programowe na kadencję 2012-2016 oraz 
Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zadań Zespołów Programowych 
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. Zarządzeniem Dziekana 
Nr 44/2014 z dnia 18 października 2014 r. do Zespołów programowych zostali powołani 
przedstawiciele studentów reprezentujący poszczególne kierunki studiów. Zespół 
programowy jest zobowiązany do przedstawiania Dziekanowi sprawozdania z okresowych 
przeglądów oceny osiąganych efektów kształcenia, proponowanie Radzie Wydziału zmian 
w planach studiów, programach nauczania oraz w obsadzie przedmiotów zgłaszanych przez 
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nauczycieli akademickich, studentów lub w wyniku wniosków z przeprowadzonej oceny 
jakości kształcenia, dbanie o jakość procesu dyplomowania na wydziale (przegląd i ocena 
tematów prac dyplomowych, określenie zakresu i zestawu pytań do egzaminów 
dyplomowych), akceptacja indywidualnych programów studiów, inicjowanie zatrudniania 
wykładowców, opiniowanie programów praktyk i staży studenckich, okresowa ocena bazy 
laboratoryjnej na kierunku i proponowanie jej uzupełnień. 

Struktura wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest przejrzysta, czytelny 
jest także zakres podejmowanych decyzji w zarządzaniu jakością (stosownie do 
przydzielonych kompetencji) zarówno na poziomie Uczelni, jak i Wydziału. W ww. strukturze 
ujęto nauczycieli akademickich oraz studentów. 

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 30 Rektora z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz 
wytycznych do realizacji oceny jakości kształcenia w obszarach działania tego systemu w ZUT 
usystematyzowano monitorowanie procesu kształcenia ze wskazaniem: metod badań, 
kryteriów oceny, częstotliwości badań, danych źródłowych, dokumentacji wynikowej oraz 
zespołów/osób odpowiedzialnych za monitorowanie i podejmowanie decyzji. Wśród 
głównych obszarów działania Systemu wskazano: 

 monitorowanie realizacji standardów kształcenia, 

 ocenę i analizę procesu nauczania, 

 ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

 ocenę warunków socjalnych oferowanych studentom, 

 ocenę dostępności informacji na temat realizacji kształcenia, 

 ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich, 

 analizę opinii studentów i absolwentów Uczelni o jakości kształcenia oraz opinii 
pracodawców o absolwentach. 

Dodatkowo uchwałą nr 47 Rektora z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
Polityki jakości kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego określono, 
że ww. działania mają umożliwić realizację celów jakościowych. Podstawowe cele Systemu 
obejmują: 

 konstruowanie programów kształcenia umożliwiających studentom osiągnięcie 
zamierzonych efektów kształcenia, 

 zapewnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej niezbędnej w osiąganiu zakładanych 
efektów kształcenia, 

 doskonalenie i wzbogacanie oferty dydaktycznej zgodnej z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym rynek pracy, 

 hospitacje zajęć dydaktycznych. Zasady przeprowadzania hospitacji, wraz ze wzorem 
protokołu z hospitacji, zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 70 z dnia 30 sierpnia 
2010 r. oraz w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 
Nr 30/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Wzór protokołu z hospitacji zawiera stosowne 
elementy wraz ze szczegółowymi wskazaniami merytorycznymi, co do sposobu, formy 
i treści prowadzonych zajęć. Procedura wydziałowa uwzględnia dwa oddzielne tryby 
hospitacji. Pierwszy, przeprowadzany zgodnie z ww. zarządzeniem, w którym określono, 
że hospitacje przeprowadza się w przypadku: negatywnej oceny studentów w ankietach, 
skargi lub w drodze decyzji Dziekana. Drugi tryb określa, że hospitacje mogą być 
prowadzone cyklicznie według planu ustalonego przez kierowników jednostek Wydziału 
także bez wystąpienia dodatkowych przesłanek, o których mowa w zarządzeniu Rektora. 
Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdza się, że hospitacje jako narzędzie 
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wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest wykorzystywane 
w zależności od potrzeb bądź w przypadku niepokojących sygnałów.  

 wprowadzenie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Zarządzenie 
Rektora nr 39 z dnia 19 lipca 2013 r.), 

 okresowe oceny i weryfikację programów kształcenia dokonywane przez Zespoły 
Programowe poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale. Zespoły 
Programowe są odpowiedzialne za analizowanie planów i programów kształcenia 
stosownie do wytycznych określonych w zarządzeniu nr 82 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 
2011 r. w sprawie wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania planów studiów i 
programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego z 
późń zm.  

 badanie opinii studentów za pomocą ankiet dotyczących oceny procesu dydaktycznego, 
których celem jest podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 
nauczycieli akademickich oraz odpowiednia realizacja polityki kadrowej Uniwersytetu. 
Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału prowadzący zajęcia 
w danym semestrze. Poprzez zmiany wprowadzone w procesie ankietyzacji zwiększono 
przejrzystość kryteriów oceny, a sam proces zyskał kompleksowy charakter, chociażby 
poprzez regularność badania. Wyniki ocen są opracowywane w postaci sprawozdania, 
a następnie publikowane na stronie internetowej Wydziału. Dodatkowo wyniki 
omawiane są na posiedzeniu Rady Wydziału. Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki wydał Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie 
sporządzania przez Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki sprawozdań z wyników ankietyzacji pracowników podległej 
jednostki. 

 badanie opinii wśród studentów poprzez proces ankietyzacji, dotyczący ogólnego 
funkcjonowania Uczelni. Głównym celem badania jest usprawnienie przebiegu procesu 
kształcenia w ZUT. Kwestionariusz ankiety umożliwia studentom ocenę m.in. pracy 
administracji, zasad przyznawania pomocy materialnej oraz zaplecza bibliotecznego. 

 badanie losów zawodowych wśród absolwentów. Obowiązujące zasady monitorowania 
losów zawodowych absolwentów wizytowanej jednostki zostały uregulowane procedurą, 
która została opracowana na podstawie Zarządzenia Nr 3 Rektora 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7stycznia 
2013 r. w sprawie zasad prowadzenia ankietyzacji w ZUT oraz Zarządzenia nr 4 Rektora 
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do 
oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze „Zasady 
prowadzenia procesu ankietyzacji”. Badanie opinii absolwentów odbywa się dwukrotnie 
w ciągu roku akademickiego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Zgodnie z procedurą 
badanie przeprowadza się 3-krotnie: w ciągu 6 miesięcy oraz po 3 i 5 latach od 
ukończenia studiów. Zadanie rozpowszechnienia informacji o możliwości wzięcia udziału 
w ankiecie wśród absolwentów zostało powierzone Kierownikowi dziekanatu. 
Za opracowanie wyników procesu ankietyzacji odpowiedzialny jest Dział Kształcenia, 
który po zatwierdzeniu raportu przez Prorektora ds. Kształcenia przekazuje wyniki oraz 
wnioski Dziekanowi. Dziekan Wydziału udostępnia raport z badań Wydziałowej Komisji 
ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołom Programowym kierunków prowadzonych na 
Wydziale, które są odpowiedzialne za opracowanie działań naprawczych w zakresie 
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propozycji modyfikacji treści kształcenia. Za realizację wniosków wynikających z badania 
ankietowego odpowiada Dziekan. 

 ankietę pracodawcy - monitorowanie i ocena efektów kształcenia na rynku pracy – 
mająca na celu poznanie opinii pracodawców na temat wiedzy, umiejętności 
i kompetencji absolwentów Uczelni. Prowadzona jest nie częściej niż co dwa lata 
w jednym podmiocie. Badaniem pracodawców objęte są zarówno podmioty przyjmujące 
studentów na praktyki zawodowe, staże lub zatrudniające absolwentów. Aktualizację 
bazy danych o współpracujących z Uczelnią podmiotach odpowiedzialne jest Biuro Karier. 
Ankiety wysyłane są droga elektroniczną do pracodawców w terminie do 30-go listopada 
każdego roku. Ankiety są dobrowolne. Dział kształcenia opracowuje wyniki do końca roku 
akademickiego i przekazuje do wiadomości dziekanom. 

 ocenę atrakcyjności oferty edukacyjnej, której służą opinie kandydatów na studia 
wyrażane w ankietach. Badanie jest anonimowe i dobrowolne, obejmuje wszystkie osoby 
biorące udział w rekrutacji. 

 kontrolę zajęć i zadań dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 
prowadzoną w oparciu o Zarządzenie Dziekana Nr 38/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. 
w sprawie kontroli zajęć i zadań dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki. 

 monitorowanie kadry prowadzącej zajęcia na Wydziale; w tym zakresie prowadzona jest 
ocena pracowników naukowo-dydaktycznych odbywająca się zgodnie z zarządzeniem 
Rektora nr 29 z dnia 26 maja 2011 r., uchwałą nr 5 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 
5 stycznia 2009 r., uchwałą nr 68 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2009 r. oraz 
zapisami Statutu Uczelni. Oceny dokonuje Wydziałowa Komisja ds. oceny nauczycieli 
akademickich powoływana uchwałą Rady Wydziału. Podstawę oceny nauczyciela 
akademickiego stanowi jego dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny 
oraz zgodnie z zapisami Statutu ZUT ocena dotycząca wypełniania przez nauczyciela 
akademickiego obowiązków dydaktycznych formułowana przez studentów 
w anonimowych ankietach. 

 ocena efektów kształcenia prowadzona w oparciu o Zarządzenie Nr 32/2013 Dziekana 
Wydziału określające tryb planowania, przeprowadzania i dokumentowania okresowych 
przeglądów oceny osiąganych efektów kształcenia dla kierunków studiów realizowanych 
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. Ocena 
szczegółowa, na podstawie której sporządza się raport końcowy, jest przeprowadzana 
przez Zespoły Programowe. W trakcie wizytacji zapoznano się z uwagami i postulatami 
zgłoszonymi przez Zespoły Programowe oraz dokumentacją potwierdzającą dokonywanie 
okresowych przeglądów oceny osiąganych efektów kształcenia na kierunkach studiów 
realizowanych na Wydziale i wdrażanie zaleceń. 

 stworzenie systemu zapobiegania zjawiskom patologicznym związanym z procesem 
kształcenia; działania podejmowane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 
w tym zakresie to przypominanie studentom przez kadrę dydaktyczną o regulaminie 
studiów i odpowiedzialności dyscyplinarnej, informowanie o nietolerowaniu 
i konsekwencjach przejawów zjawisk patologicznych, takich jak: plagiat, 
nieprzestrzeganie praw autorskich, korzystanie z niedozwolonych form pomocy podczas 
egzaminu, kolokwium, korzystanie ze smartfonów, itp. W ramach przeciwdziałania 
zjawiskom patologicznym w zakresie prawidłowego prowadzenia zajęć na Wydziale 
obowiązują przepisy dotyczące postępowania w sytuacjach zmian terminów odbywania 
się zajęć oraz przepisy dotyczące kontroli zajęć i zadań dydaktycznych. Zarządzenie 



40 
 

nr 38/2014 Dziekana z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie kontroli zajęć i zadań 
dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki reguluje tryb 
monitorowania terminowości oraz sposobu postępowania przy zmianach w rozkładzie 
zajęć przewidzianym planem. 

W trakcie wizytacji przekazano do wglądu roczne sprawozdanie z wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT 
w Szczecinie, okresowy przegląd oceny osiąganych efektów kształcenia na kierunkach 
studiów realizowanych na Wydziale, protokół okresowej oceny osiąganych efektów 
kształcenia na kierunku transport. Na podstawie tej dokumentacji można stwierdzić, 
iż w Uczelni dokonywany jest bieżący monitoring realizacji procesu kształcenia: 
monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich uczestniczących w procesie kształcenia 
na kierunku, ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, monitorowanie 
i doskonalenie programów kształcenia, monitorowanie warunków kształcenia, weryfikacja 
zakładanych efektów kształcenia, ocena dostępności informacji na temat kształcenia, badanie 
losów absolwentów uczelni, zapobieganie zjawiskom patologicznym, procedury wdrażania 
planów naprawczych. 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów stwierdza się, Wydział posiada 
wewnętrzne akty prawne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia (uchwały, 
decyzje, zarządzenia), dotyczące dokonywanych analiz i podejmowanych działań odnoszących 
się do poszczególnych czynników mających wpływ na jakość kształcenia. W Uczelni 
podejmowane są działania nastawione na wysoką jakość i sprawność kształcenia zarówno 
przez rozwój infrastruktury, jak i doskonalenie jakości procesu dydaktycznego. Wydział jako 
podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni, prowadzi różnorodne działania mające na celu 
doskonalenia jakości kształcenia. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości kształcenia na 
Wydziale tworzy strukturę pozwalającą na budowę kultury jakości na wizytowanym kierunku, 
umożliwia systematyczną i kompleksową identyfikację, analizę i ocenę osiąganych efektów 
kształcenia i programów studiów.  

2) W procesie zapewniania jakości i budowy kultury jakości uczestniczą pracownicy, 
studenci, absolwenci oraz inni interesariusze zewnętrzni 

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu 
ogólnouczelnianym działa Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, natomiast na szczeblu 
wydziałowym Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół Programowy 
ds. kierunku transport. W skład komisji włączono przedstawicieli studentów. Jak wynika 
z przedstawionych protokołów posiedzeń tych organów, jak również z relacji studentów 
w nich zasiadających, mają oni zapewnioną pełną możliwość udziału w posiedzeniach, 
zgłaszania swoich uwag i sugestii. Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA 
bardzo pozytywnie odnieśli się do możliwości stworzonych im przez Uczelnię w tym zakresie. 

Ogół studentów ma możliwość uczestnictwa w systemie zapewniania jakości kształcenia 
głównie poprzez uczestnictwo w ankietyzacji. Kwestię ankietyzacji regulują następujące 
przepisy uczelniane: Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT z dnia 6.05.2010 r. w sprawie wdrożenia 
procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie (ostatnio zmienione przez 
Zarządzenie nr 69 z dn. 18.12.2014 r.) oraz Zarządzenia Rektora ZUT: nr 82/2013 i nr 35/2010 
w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet studenta, absolwenta studiów 
wyższych ZUT w Szczecinie, pracodawców i kandydatów na studia (z późn. zm. Zarządzeniem 
nr 4 z dn. 7.01.2013 r.). 
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Studenci mają możliwość wypełnienia następujących ankiet: kandydata na studia, studenta 
i absolwenta. 

W ankiecie kandydata na studia studenci wskazują jakimi kryteriami kierowali się przy 
wyborze uczelni, skąd czerpali informacje na temat rekrutacji, podają inne jednostki do 
których aplikowali. Ankieta studenta przeprowadzana jest po zakończeniu cyklu zajęć – 
ocenie podlega nauczyciel akademicki. Oceniana jest organizacja zajęć, przyswajanie treści 
zajęć, właściwa prezentacja przez nauczyciela problematyki przedmiotu, stosunek nauczyciela 
do studenta oraz frekwencja studenta na zajęciach. Ankieta absolwenta ma za zadanie 
monitorowanie losów zawodowych absolwentów w okresie 6 miesięcy, 3 i 5 lat od 
ukończenia studiów. Absolwenci wyrażają opinię na temat kształcenia w Uczelni jak również 
opisują swoją ścieżkę zawodową. Studenci mogą wyrazić swoją opinię na temat całokształtu 
nauczania w ramach „Ankiety uczelni”. Ma ona celu umożliwienie studentom ocenę 
satysfakcji z rozkładu zajęć dydaktycznych, systemu oceny postępów w nauce, obsługi 
administracyjnej i dziekanatu, biblioteki, infrastruktury, pomocy materialnej, działalności 
Samorządu Studenckiego i życia studenckiego. 

Stosowane narzędzia mają charakter głównie pytań zamkniętych i perspektywy studenckiej 
są adekwatne dla systemu zapewniania jakości. Wyniki po opracowaniu stanowią przedmiot 
dyskusji w organach odpowiedzialnych za jakość kształcenia. Większość z nich udostępniona 
jest także na stronie internetowej Uczelni. Negatywnym zjawiskiem jest niski odsetek 
zwrotności ankiet. 

Studenci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wskazali, iż nie są zainteresowani 
udziałem w ankietyzacji. Jako przyczynę wskazali zbyt dużą liczbę ankiet oraz zbytnie 
rozbudowanie tych narzędzi. W ich ocenie ankietyzacja jest mało skuteczna, wskazali jednak, 
iż w przypadku kilku przedmiotów na skutek ankietyzacji udało się podnieść poziom ich 
prowadzenia. Większość studentów przedstawiła stanowisko, iż nie widzi swojego miejsca 
w systemie zapewniania jakości – w ich opinii kwestia ta leży w kompetencjach Samorządu 
Studenckiego. Równocześnie podkreślić należy, iż niewielka liczba osób uczestniczących 
w spotkaniu wskazała, iż w ich ocenie ankietyzacja jest narzędziem o niskiej skuteczności, 
jednocześnie wyraziła chęć opracowania innego narzędzia do zapewniania jakości kształcenia. 
Można zatem stwierdzić, iż na kierunku transport są osoby udziałem w pracach w tym 
zakresie. 

Samorząd Studencki w trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym PKA pozytywnie odniósł 
się do współpracy z władzami w zakresie działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia. 
W ich opinii Uczelnia stwarza im możliwość uczestnictwa w działaniach zmierzających do 
poprawy jakości kształcenia w zakresie spraw studenckich. 

Tabela nr 1 Ocena możliwości realizacji zakładanych efektów kształcenia 

Zakładane 
efekty 

kształcenia 

Program 
I plan 

studiów 

Kadr
a 

Infrastruktur
a 

dydaktyczna/ 
biblioteka 

Działalność 
naukowa 

Działalność 
międzynarodow

a 

Organizacj
a 

kształcenia 

wiedza + + + + +/- + 

umiejętności + + + + +/- + 

kompetencje 
społeczne 

+ + + + +/- + 

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

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego3 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Jednostka wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem studiów oraz 

dokonuje systematycznej, kompleksowej oceny efektów kształcenia. Posiada 
opracowane procedury i powołane odpowiednie gremia z wyznaczonymi zadaniami do 
ich realizacji. Wyniki analiz stanowią podstawę rewizji programu studiów oraz metod 
jego realizacji zorientowanej na doskonalenie jakości jego końcowych efektów. 

2) Interesariusze zewnętrzni (pracodawcy, absolwenci i inni) oraz wewnętrzni (pracownicy 
i studenci) czynnie uczestniczą w wewnętrznym systemie zapewniania jakości 
kształcenia. Posiadają swoich przedstawicieli we wszystkich organach zajmujących się 
kwestią jakości. 
Ogół studentów może wyrazić swoją opinię w postaci wypełnienia ankiety. Ankietyzacja 
dotyczy wszystkich spraw studenckich. Studenci wykazują niski stopień zainteresowania 
uczestnictwem w ankietyzacji. 

9. Podsumowanie 

Tabela nr 2 Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej 

L.p. Kryterium 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco 
w 

pełni 
znacząco częściowo 

niedostateczni
e 

1 
koncepcja 

rozwoju kierunku 
 X    

2 

cele i efekty 
kształcenia oraz 

system ich 
weryfikacji 

 X    

3 program studiów  X    

4 zasoby kadrowe  X    

5 
infrastruktura 
dydaktyczna 

 X    

6 

prowadzenie 
badań 

naukowych3 

 X    

7 

system wsparcia 
studentów w 

procesie uczenia 
się 

 X    

                                                           
3
 � Ocena obligatoryjna jedynie dla studiów II stopnia i jednolitych magisterskich. 
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8 

wewnętrzny 
system 

zapewnienia 
jakości 

 X    

Ocena możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia i rozwoju ocenianego 
kierunku w wizytowanej jednostce oraz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także 
wskazanie obszarów nie budzących zastrzeżeń, w których wewnętrzny system zapewnienia 
jakości kształcenia jest wysoce efektywny oraz obszarów wymagających podjęcia 
określonych działań (uzasadnienie powinno odnosić się do konstatacji zawartych 
w raporcie, zawierać zalecenia). 

Koncepcja kształcenia ocenianego kierunku transport w pełni nawiązuje do misji Uczelni 
oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki. W procesie określania koncepcji 
kształcenia na danym kierunku studiów, w tym jego profilu, celów, efektów oraz perspektyw 
rozwoju aktywnie uczestniczą interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, a w tym również 
w znaczącym stopniu studenci. Przedstawiciele studentów wydają opinie w kwestiach 
związanych z procesem kształcenia jak również z funkcjonowaniem Uczelni w zakresie spraw 
studenckich dostrzegając rolę Samorządu Studenckiego jako reprezentującego ich organu. 

Założone efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
odnoszące się do danego programu studiów I i II stopnia profilu ogólnoakademickiego są 
zgodne z koncepcją rozwoju kierunku i wymogami KRK uwzględniając wymagania 
formułowane obszaru nauk technicznych, z których się wywodzi kierunek. Efekty kształcenia 
zostały sformułowane w precyzyjny i zrozumiały sposób zapisując je językiem logicznym i 
łatwym do interpretacji przez co są sprawdzalne. Studenci posiadają dostateczną wiedze na 
temat efektów kształcenia. Opis efektów jest ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym. 

Jednostka stosuje przejrzysty, łatwy do interpretacji i zasadniczo wystandaryzowany system 
oceny efektów kształcenia, umożliwiający weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania 
efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia. Deklarowane zasady oceny są powszechnie 
dostępne. Przyjęte sposoby weryfikacji pozwalają na weryfikację efektów kształcenia. 

Uczelnia opracowała zasady monitorowania losów zawodowych absolwentów i bada kariery 
absolwentów na rynku pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje w celu doskonalenia jakości 
procesu kształcenia. Przyjęte rozwiązania są systematycznie realizowane poprzez rozsyłanie 
ankiet do absolwentów w regularnych odstępach czasu. Opracowane wyniki są uwzględniane 
w procesie doskonalenia jakości kształcenia. Jednak niewielka liczba absolwentów jest 
zainteresowana uczestniczeniem w procesie ankietyzacji. 

Realizowany program kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ujęty 
w planach kształcenia, w ramach wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów, sprawdzany w 
formie kolokwiów, sprawozdań, egzaminów, umożliwia osiągnięcie każdego z zakładanych 
celów i efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
umożliwiając uzyskanie zakładanej struktury kwalifikacji absolwenta. Właściwie dobrano 
sekwencję, formę i sposób prowadzenia zajęć, również w opinii studentów. Przepisy Uczelni 
stwarzają możliwości indywidualizacji procesu kształcenia, a program studiów przewiduję 
wybór specjalności według zainteresowań studentów. Organizacja praktyk zawodowych 
pozwala na osiągnięcie niezbędnych efektów kształcenia potrzebnych do pracy zawodowej 
absolwenta kierunku transport. 
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Kadra nauczycieli akademickich spełnia wymagania minimum kadrowego dla studiów 
pierwszego i drugiego stopnia w zakresie dotyczącym liczby zatrudnionych pracowników 
samodzielnych i doktorów, formy i czasokresu zatrudnienia, deklaracji podstawowego miejsca 
pracy, wymiaru zajęć prowadzonych na kierunku. Obsada zajęć dydaktycznych i kwalifikacje 
nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia są prawidłowe i zapewniają uzyskanie 
zaplanowanych efektów kształcenia. Dorobek naukowy kadry prowadzącej zajęcia na 
studiach I i II stopnia odpowiada realizowanym celom i założonym efektom. 

Polityka kadrowa prowadzona jest zgodnie z założeniami i strategią rozwoju uczelni, sprzyja 
rozwojowi nauczycieli akademickich. 

Infrastruktura Uczelni odpowiada specyfice kierunku oraz umożliwia osiąganie zakładanych 
efektów kształcenia także w ocenie studenckiej. Studenci mają zapewniony dostęp do 
biblioteki, czytelni, baz pełnotekstowych i bibliograficznych, sprzętu komputerowego oraz 
sieci Internet. Miejsca i forma miejsc odbywania praktyk w pełni odpowiada specyfice 
kierunku transport. 

Należy zwrócić uwagę na lepsze przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Tematyka badań naukowych prowadzonych na WIMiM jest w pełni spójna i skorelowana 
z realizowanym na Wydziale kształceniem na kierunku Transport, a prowadzone badania mają 
pozytywny wpływ na osiągane efekty kształcenia. Zaplecze laboratoryjne jest wystarczające 
do realizacji tych badań. Aktywność studentów i doktorantów w zakresie działalności w 
kołach naukowych czy ich udziału w pracach badawczych realizowanych na wydziale jest na 
poziomie dobrym, jednak studenci nie wykazują wystarczającego zainteresowania pracą 
naukową. 

Należy zwrócić uwagę na zwiększenie udziału najzdolniejszych studentów w działalności 
naukowej jednostki. 

Kryteria rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia są jasne, przejrzyste 
i ogólnodostępne pozwalając na wstępną selekcję kandydatów. Nie zawierają zapisów 
dyskryminujących. 

System oceny osiągnięć studentów jest sprawiedliwy, przejrzysty i ogólnodostępny. 
Wymagania dla poszczególnych przedmiotów są w dużej mierze ustandaryzowane. Studenci 
mają prawo wglądu do prac egzaminacyjnych i do egzaminu komisyjnego. Wykładowcy 
przestrzegają zadeklarowanych zasad oceny. Przyjęte rozwiązania są zorientowane na proces 
uczenia się. 

Studenci mają stworzoną możliwość udziału w programach wymiany. Uczelnia dysponuje 
dużą liczbą umów partnerskich z innymi jednostkami, jednak studenci w niewystarczającym 
stopniu uczestniczą w programach wymiany i nie wykazując zainteresowania w tym zakresie. 

Należy podjąć działania intensyfikujące wymianę międzynarodową studentów 
dostosowując ją do potencjału oraz rangi jednostki. 

Przyjęty system wsparcia dydaktycznego, naukowego i materialnego w pełni pozwala 
studentom na rozwój naukowy, zawodowy i społeczny. System ten pozwala na osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia. Samorząd Studencki ma zapewnione wsparcie finansowe i 
materialne niezbędne do jego działalności. Studenci mają zapewniony dostęp do organizacji 
studenckich wspierających ich w procesie uczenia się jak i w rozwoju zawodowym 
i osobistym. 

Jednostka wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem studiów oraz 
dokonuje systematycznej, kompleksowej oceny efektów kształcenia. Posiada opracowane 
procedury i powołane odpowiednie gremia z wyznaczonymi zadaniami do ich realizacji. 
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Wyniki analiz stanowią podstawę rewizji programu studiów oraz metod jego realizacji 
zorientowanej na doskonalenie jakości jego końcowych efektów. Interesariusze zewnętrzni 
(pracodawcy, absolwenci i inni) oraz wewnętrzni (pracownicy i studenci) czynnie uczestniczą 
w wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia. Posiadają swoich przedstawicieli 
we wszystkich organach zajmujących się kwestią jakości. 

 
 
Uwaga: jeżeli wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na raport lub we wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy z wizytacji będą uzasadniały zmianę uprzednio 
sformułowanych ocen raport powinien zostać uzupełniony. Należy syntetycznie omówić 
wyjaśnienia, dokumenty i dodatkowe informacje, które spowodowały zmianę oceny 
(odnieść się do każdego kryterium odrębnie, a ostateczną ocenę umieścić w Tabeli nr 3). 

Tabela nr 3 

Kryterium Stopień spełnienia kryterium 

Wyróżniają
co 

w pełni znacząco częściowo niedostateczn
ie 

Uwaga: należy 
wymienić tylko te 
kryteria, w 
odniesieniu do 
których nastąpiła 
zmiana oceny 

     

 

W odpowiedzi Dziekan poinformował, że „władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie akceptują 
w pełni treść raportu z wizytacji przeprowadzonej przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej i w całości akceptują ocenę sformułowaną w wyżej wymienionym raporcie” 
dziękując jednocześnie za bardzo wnikliwy i rzetelny raport z wizytacji. 

Poinformował także, że sformułowane w raporcie uwagi zostały wnikliwie rozpatrzone 
przez władze Wydziału, dołączając jednocześnie opis szczegółowych działań odnoszących się 
do uwag zawartych w raporcie. 
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