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Nazwa ocenianego kierunku studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Poziomy studiów:  PIERWSZY I DRUGI 

2. Forma studiów:  NIESTACJONARNA 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA (WIODĄCA) 

 NAUKI BIOLOGICZNE 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej 

liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – 6 SEMESTRÓW; TYTUŁ ZAWODOWY: LICENCJAT 

Nazwa dyscypliny wiodącej 
Punkty ECTS 

liczba % 

inżynieria środowiska, górnictwo i 

energetyka 
148 82 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – 7 SEMESTRÓW; TYTUŁ ZAWODOWY: INŻYNIER 

Nazwa dyscypliny wiodącej 
Punkty ECTS 

liczba % 

inżynieria środowiska, górnictwo i 

energetyka 
172 82 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Nazwa dyscypliny wiodącej 
Punkty ECTS 

liczba % 

inżynieria środowiska, górnictwo i 

energetyka 
79 82 

                                                           

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 
których odnoszą się efekty kształcenia. 
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b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS 

dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku. 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – 6 SEMESTRÓW; TYTUŁ ZAWODOWY: LICENCJAT 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

1 nauki biologiczne 32 18 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – 7 SEMESTRÓW; TYTUŁ ZAWODOWY: INŻYNIER 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

1 nauki biologiczne 38 18 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

1 nauki biologiczne 11 18 

 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – 6 SEMESTRÓW; TYTUŁ ZAWODOWY: LICENCJAT; PROFIL PRAKTYCZNY 

Symbol Efekty uczenia się 

WIEDZA 

K1P_W01 
ma podstawową wiedzę umożliwiającą opis i charakterystykę zjawisk i procesów zachodzących 
w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów biologicznych, chemicznych i fizycznych 
funkcjonowania biosfery 

K1P_W02 
ma ogólną wiedzę w zakresie wykorzystania zasobów biosfery w działalności człowieka, 
ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych aspektów technicznych ochrony i kształtowania 
środowiska 

K1P_W03 
ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i statystyki umożliwiającą opis, analizę 
i rozwiązywanie problemów obliczeniowych w zakresie ochrony środowiska 

K1P_W04 
zna podstawowe właściwości chemiczne i fizyczne wybranych pierwiastków oraz nieorganicznych 
i organicznych związków chemicznych o istotnym znaczeniu w przyrodzie i gospodarce człowieka 

K1P_W05 
ma ogólną wiedzę o relacjach między strukturą i funkcją organizmów żywych na różnych poziomach 
złożoności 

K1P_W06 
ma ogólną wiedzę o poziomach organizacji istot żywych w aspekcie rozumienia podstaw 
bioróżnorodności 

K1P_W07 
ma elementarną wiedzę z zakresu geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, hydrologii i klimatologii 
umożliwiającą właściwą charakterystykę zasobów biosfery 

K1P_W08 
ma wiedzę w zakresie podstawowych relacji i oddziaływań występujących między organizmami 
a ożywionymi i nieożywionymi elementami środowiska w zróżnicowanych ekosystemach 

K1P_W09 
ma wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych relacji między stanem środowiska a jakością 
życia i zdrowiem człowieka, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością 

K1P_W10 
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które służą ochronie zasobów środowiska oraz zrównoważonemu ich 
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wykorzystaniu i kształtowaniu, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością 

K1P_W11 

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstawowych metod, narzędzi 
i technik stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań technicznych służących ochronie 
zasobów środowiska oraz kształtowaniu potencjału przyrody, w zakresie zgodnym z realizowaną 
specjalnością 

K1P_W12 
zna podstawowe materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu prostych zadań technicznych oraz 
typowe technologie mające na celu ochronę środowiska, racjonalne gospodarowanie jego zasobami 
i/lub odtwarzanie utraconych walorów przyrodniczych 

K1P_W13 
ma podstawową wiedzę w zakresie systemów i technik pomiarowych oraz procedur monitoringu 
środowiska 

K1P_W14 
ma uporządkowaną wiedzę o roli i znaczeniu racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 
w warunkach zrównoważonego rozwoju 

K1P_W15 
ma podstawową wiedzę z zakresu charakterystyki, identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz 
technik i metod ich eliminacji lub ograniczenia w skali globalnej, regionalnej i lokalnej 

K1P_W16 
ma wiedzę o technologiach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w zakresie zgodnym 
z realizowaną specjalnością 

K1P_W17 
ma podstawową wiedzę z zakresu unormowań prawnych dotyczących ochrony środowiska 
i wykorzystania jego zasobów oraz działalności technicznej 

K1P_W18 
ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomicznych, społecznych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań gospodarczego wykorzystania zasobów środowiska, zarządzania środowiskiem oraz 
działalności pozatechnicznej w zakresie jego ochrony 

K1P_W19 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej 

K1P_W20 
ma podstawową wiedzę z zakresu prawa autorskiego i zasad korzystania z zasobów informacji 
patentowej 

K1P_W21 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania 

K1P_W22 
ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę uzyskaną 
w ramach realizowanej specjalności 

UMIEJĘTNOŚCI 

K1P_U01 
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji, 

K1P_U02 
potrafi precyzyjnie porozumiewać się w środowisku zawodowym i pozazawodowym przy użyciu 
różnych technik i form przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem form: werbalnej, pisemnej 
i graficznej 

K1P_U03 
potrafi przygotować dokumentację realizacji zadania praktycznego, w tym zadania techniczne 
z zakresu ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz opracować 
i przedstawić krótką prezentację jego wyników z zastosowaniem technologii informatycznych 

K1P_U04 
ma umiejętności językowe w zakresie ochrony środowiska i dyscyplin pokrewnych, zgodne 
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K1P_U05 
ma umiejętność przygotowania standardowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku 
polskim i języku obcym poświęconych wybranym szczegółowym zagadnieniom z zakresu ochrony 
środowiska 

K1P_U06 

potrafi ocenić przydatność i na tej podstawie właściwie wybrać rutynowe metody, narzędzia, 
podstawowe materiały oraz typowe techniki i technologie potrzebne do rozwiązania prostego 
zadania technicznego o charakterze praktycznym, służącego ochronie i racjonalnemu wykorzystaniu 
zasobów środowiska i/lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych z myślą 
o zrównoważonym rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w warunkach dbałości o kondycję 
człowieka i innych organizmów żywych, w zakresie typowym dla realizowanej specjalności 

K1P_U07 
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, 
krytycznie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać i formułować prawidłowe wnioski 

K1P_U08 
potrafi dokonać identyfikacji i standardowej analizy zjawisk i czynników wpływających na stan 
środowiska i zasobów naturalnych, zdrowie ludzi oraz kondycję innych organizmów żywych 

K1P_U09 
potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania oraz oceny istniejących rozwiązań 
technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, technik, technologii, 
usług) z myślą o potrzebie ich optymalizacji w celu ochrony środowiska i racjonalnego 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 5 

 

gospodarowania jego zasobami w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia i doskonalenia 
własnych kompetencji zawodowych 

K1P_U10 potrafi stosować i wdrażać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

K1P_U11 
potrafi wykonywać zadania laboratoryjne, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska oraz 
racjonalnego wykorzystania jego zasobów 

K1P_U12 
potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, określając priorytety służące realizacji zadań 
własnych i zadań zespołu, w poczuciu odpowiedzialności za pracę własną oraz wyniki działań 
wspólnych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1P_K01 
zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ma świadomość 
potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych 
i społecznych 

K1P_K02 

ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach ochrony 
środowiska opartej na profesjonalizmie, poszanowaniu prawa, zasad etyki zawodowej i norm 
społecznych oraz rozumieniu ryzyka i umiejętności oceny skutków wykonywanej działalności 
zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za stan środowiska oraz jego 
właściwe kształtowanie 

K1P_K03 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu specjalisty 
ochrony środowiska 

K1P_K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – 7 SEMESTRÓW; TYTUŁ ZAWODOWY: INŻYNIER; PROFIL PRAKTYCZNY 

Symbol Efekty uczenia się 

WIEDZA 

K1P_W01 
ma podstawową wiedzę umożliwiającą opis i charakterystykę zjawisk i procesów zachodzących 
w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów biologicznych, chemicznych i fizycznych 
funkcjonowania biosfery 

K1P_W02 
ma ogólną wiedzę w zakresie wykorzystania zasobów biosfery w działalności człowieka, 
ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych aspektów technicznych ochrony i kształtowania 
środowiska 

K1P_W03 
ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i statystyki umożliwiającą opis, analizę 
i rozwiązywanie problemów obliczeniowych w zakresie ochrony środowiska 

K1P_W04 
zna podstawowe właściwości chemiczne i fizyczne wybranych pierwiastków oraz 
nieorganicznych i organicznych związków chemicznych o istotnym znaczeniu w przyrodzie 
i gospodarce człowieka 

K1P_W05 
ma ogólną wiedzę o relacjach między strukturą i funkcją organizmów żywych na różnych 
poziomach złożoności 

K1P_W06 
ma ogólną wiedzę o poziomach organizacji istot żywych w aspekcie rozumienia podstaw 
bioróżnorodności 

K1P_W07 
ma elementarną wiedzę z zakresu geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, hydrologii 
i klimatologii umożliwiającą właściwą charakterystykę zasobów biosfery 

K1P_W08 
ma wiedzę w zakresie podstawowych relacji i oddziaływań występujących między organizmami 
a ożywionymi i nieożywionymi elementami środowiska w zróżnicowanych ekosystemach 

K1P_W09 
ma wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych relacji między stanem środowiska 
a jakością życia i zdrowiem człowieka, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością 

K1P_W10 

ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą ochronie zasobów środowiska oraz 
zrównoważonemu ich wykorzystaniu i kształtowaniu, w zakresie zgodnym z realizowaną 
specjalnością 

K1P_W11 
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstawowych metod, 
narzędzi i technik stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań technicznych służących 
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ochronie zasobów środowiska oraz kształtowaniu potencjału przyrody, w zakresie zgodnym 
z realizowaną specjalnością 

K1P_W12 
zna podstawowe materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich 
oraz typowe technologie mające na celu ochronę środowiska, racjonalne gospodarowanie jego 
zasobami i/lub odtwarzanie utraconych walorów przyrodniczych 

K1P_W13 
ma podstawową wiedzę w zakresie systemów i technik pomiarowych oraz procedur monitoringu 
środowiska 

K1P_W14 
ma uporządkowaną wiedzę o roli i znaczeniu racjonalnego gospodarowania zasobami 
środowiska w warunkach zrównoważonego rozwoju 

K1P_W15 
ma podstawową wiedzę z zakresu charakterystyki, identyfikacji zagrożeń dla środowiska 
oraz technik i metod ich eliminacji lub ograniczenia w skali globalnej, regionalnej i lokalnej 

K1P_W16 
ma wiedzę o technologiach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w zakresie zgodnym 
z realizowaną specjalnością 

K1P_W17 
ma podstawową wiedzę z zakresu unormowań prawnych dotyczących ochrony środowiska 
i wykorzystania jego zasobów oraz działalności inżynierskiej 

K1P_W18 
ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomicznych, społecznych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań gospodarczego wykorzystania zasobów środowiska, zarządzania środowiskiem 
oraz działalności pozatechnicznej w zakresie jego ochrony 

K1P_W19 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej 

K1P_W20 
ma podstawową wiedzę z zakresu prawa autorskiego i zasad korzystania z zasobów informacji 
patentowej 

K1P_W21 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością 

K1P_W22 
ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna ogólne 
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę 
uzyskaną w ramach realizowanej specjalności 

UMIEJĘTNOŚCI 

K1P_U01 
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować 
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować 
i uzasadniać opinie 

K1P_U02 
potrafi precyzyjnie porozumiewać się w środowisku zawodowym i pozazawodowym przy użyciu 
różnych technik i form przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem form: werbalnej, pisemnej 
i graficznej 

K1P_U03 
potrafi przygotować dokumentację realizacji zadania praktycznego, w tym zadania technicznego 
z zakresu ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz opracować 
i przedstawić krótką prezentację jego wyników z zastosowaniem technologii informatycznych 

K1P_U04 
ma umiejętności językowe w zakresie ochrony środowiska i dyscyplin pokrewnych, zgodne 
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

K1P_U05 
ma umiejętność przygotowania standardowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku 
polskim i języku obcym poświęconych wybranym szczegółowym zagadnieniom z zakresu ochrony 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki technicznej 

K1P_U06 
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań technicznych 
o charakterze praktycznym z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego 
zasobami, typowych dla realizowanej specjalności 

K1P_U07 

potrafi ocenić przydatność i na tej podstawie właściwie wybrać rutynowe metody, narzędzia, 
podstawowe materiały oraz typowe techniki i technologie potrzebne do rozwiązania prostego 
zadania technicznego o charakterze praktycznym, służącego ochronie i racjonalnemu 
wykorzystaniu zasobów środowiska i/lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych 
z myślą o zrównoważonym rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w warunkach dbałości 
o kondycję człowieka i innych organizmów żywych, w zakresie typowym dla realizowanej 
specjalności 

K1P_U08 
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, 
krytycznie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać i formułować prawidłowe wnioski 

K1P_U09 
potrafi dokonać identyfikacji i standardowej analizy zjawisk i czynników wpływających na stan 
środowiska i zasobów naturalnych, zdrowie ludzi oraz kondycję innych organizmów żywych 
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K1P_U10 

potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania oraz oceny istniejących rozwiązań 
technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, technik, technologii, 
usług) z myślą o potrzebie ich optymalizacji w celu ochrony środowiska i racjonalnego 
gospodarowania jego zasobami w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia 
i doskonalenia własnych kompetencji zawodowych 

K1P_U11 

potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz zrealizować używając właściwych 
metod, technik, technologii i narzędzi proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowy 
dla realizowanej specjalności, służący ochronie środowiska, racjonalnemu wykorzystaniu 
zasobów biosfery lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych 

K1P_U12 
potrafi dostrzegać i uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne w toku formułowania 
i rozwiązywania prostych zadań technicznych z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego 
gospodarowania jego zasobami 

K1P_U13 
potrafi dobierać i stosować podstawowe narzędzia i techniki zarządzania, w tym zarządzania 
jakością, adekwatne do realizowanej specjalności 

K1P_U14 
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań technicznych z zakresu 
ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami 

K1P_U15 potrafi stosować i wdrażać w działaniach technicznych zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

K1P_U16 
potrafi wykonywać zadanie laboratoryjne, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska oraz 
racjonalnego wykorzystania jego zasobów 

K1P_U17 

potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynieryjne i menedżerskie, wymagające korzystania 
ze standardów i norm, oraz stosowania technologii, właściwych dla danego rodzaju działalności 
technicznej, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynieryjną i menedżerską. 

K1P_U18 
umie wykorzystać zdobyte w środowisku, zajmującym się zawodowo działalnością inżynieryjną 
i menedżerską, doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów 
technicznych, stosowanych w działalności produkcyjnej i usługowej 

K1P_U19 
potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, określając priorytety służące realizacji zadań 
własnych i zadań zespołu, w poczuciu odpowiedzialności za pracę własną oraz wyniki działań 
wspólnych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1P_K01 
zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ma świadomość 
potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych 
i społecznych 

K1P_K02 

ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach 
działalności inżyniera ochrony środowiska opartej na profesjonalizmie, poszanowaniu prawa, 
zasad etyki zawodowej i norm społecznych oraz rozumieniu ryzyka i umiejętności oceny skutków 
wykonywanej działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności 
za stan środowiska oraz jego właściwe kształtowanie 

K1P_K03 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera 
ochrony środowiska 

K1P_K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA; PROFIL PRAKTYCZNY 

Symbol Efekty uczenia się 

WIEDZA 

K2P_W01 

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę umożliwiającą wnikliwy opis, analizę i charakterystykę zjawisk 
i procesów zachodzących w przyrodzie w zakresie dostosowanym do realizowanej specjalności 
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów biologicznych, chemicznych i fizycznych funkcjonowania 
biosfery 

K2P_W02 
ma pogłębioną i dostosowaną do realizowanej specjalności wiedzę w zakresie racjonalnego 
wykorzystania zasobów biosfery w działalności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych aspektów technicznych ochrony i kształtowania środowiska 
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K2P_W03 
ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki i statystyki umożliwiającą wnikliwy opis, modelowanie 
i analizę zaawansowanych problemów obliczeniowych w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego 
wykorzystania jego zasobów 

K2P_W04 
ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę o znaczeniu ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej  

K2P_W05 
zna zasady gospodarki przestrzennej i rozumie jej relacje ze stanem środowiska i gospodarowania 
jego zasobami  

K2P_W06 
ma pogłębioną wiedzę o relacjach i oddziaływaniach między organizmami a ożywionymi 
i nieożywionymi elementami środowiska na zróżnicowanych poziomach złożoności przyrody  

K2P_W07 
ma pogłębioną wiedzę niezbędną dla zrozumienia złożonych relacji między stanem środowiska 
a jakością życia i zdrowiem człowieka, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością 

K2P_W08 
ma ugruntowaną wiedzę o cyklu życia urządzeń obiektów i systemów technicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które służą ochronie zasobów środowiska oraz zrównoważonemu ich 
wykorzystaniu i kształtowaniu, w zakresie zgodnym zrealizowaną specjalnością 

K2P_W09 

ma pogłębioną i uporządkowaną znajomość zaawansowanych metod, narzędzi i technik stosowanych 
przy rozwiązywaniu zadań technicznych służących ochronie środowiska, zrównoważonemu 
gospodarowaniu jego zasobami oraz kształtowaniu potencjału przyrody, w zakresie zgodnym 
z realizowaną specjalnością  

K2P_W10 
zna zaawansowane materiały i technologie wykorzystywane przy rozwiązywaniu zadań technicznych 
służących ochronie środowiska, racjonalnemu gospodarowaniu jego zasobami i/lub odtwarzaniu 
utraconych walorów przyrodniczych, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością 

K2P_W11 
ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę o roli i znaczeniu racjonalnego gospodarowania zasobami 
środowiska w warunkach zrównoważonego rozwoju 

K2P_W12 
ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu identyfikacji, charakterystyki i prognozowania 
zagrożeń dla środowiska oraz technik i metod ich eliminacji lub ograniczenia dostosowanych 
do specyfiki obszarów zurbanizowanych, przemysłowych i rolniczych 

K2P_W13 
ma zaawansowaną wiedzę z zakresu unormowań prawnych dotyczących ochrony środowiska 
i wykorzystania jego zasobów oraz działalności technicznej, dostosowaną do realizowanej specjalności 

K2P_W14 

ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomicznych, społecznych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań gospodarczego wykorzystania zasobów środowiska, polityki ochrony środowiska, 
planowania przestrzennego oraz działalności technicznej w zakresie zgodnym z realizowaną 
specjalnością 

K2P_W15 
zna zasady ochrony własności przemysłowej oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej 

K2P_W16 
ma ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa autorskiego i potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej 

K2P_W17 ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania projektami  

K2P_W18 
ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę uzyskaną 
w ramach realizowanej specjalności 

UMIEJĘTNOŚCI 

K2P_U01 
potrafi sprawnie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować 
i analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie 

K2P_U02 
potrafi precyzyjnie, sprawnie i fachowo porozumiewać się w środowisku zawodowym 
i pozazawodowym przy użyciu różnych technik i form przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem 
formy werbalnej, pisemnej i graficznej, a także prowadzić debatę na tematy specjalistyczne 

K2P_U03 

potrafi przygotować dokumentację, prezentację wyników oraz opracowanie zawierające omówienie 
wyników zaawansowanego zadania projektowego, praktycznego lub pomiarowego dostosowanego 
do realizowanej specjalności, w tym zadania technicznego, z zakresu ochrony środowiska 
i racjonalnego gospodarowania jego zasobami, wykazując umiejętność świadomego doboru 
i zastosowania odpowiednich technologii informatycznych 

K2P_U04 
komunikuje się w języku obcym w zakresie ochrony środowiska i dyscyplin pokrewnych, zgodne 
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
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K2P_U05 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania zróżnicowanych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych 
w języku polskim i języku obcym poświęconych wybranym interdyscyplinarnym zagadnieniom 
z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki technicznej 

K2P_U06 
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zaawansowanych zadań technicznych 
o charakterze praktycznym z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego 
zasobami, typowych dla realizowanej specjalności 

K2P_U07 

potrafi ocenić przydatność i na tej podstawie właściwie dobrać, a w razie potrzeby także 
zmodyfikować, typowe metody, narzędzia, materiały, techniki i technologie potrzebne do rozwiązania 
zaawansowanego zadania technicznego o charakterze praktycznym, służącego ochronie 
i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska i/lub odtwarzaniu utraconych walorów 
przyrodniczych z myślą o zrównoważonym rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w warunkach 
dbałości o kondycję człowieka i innych organizmów żywych, w zakresie typowym dla realizowanej 
specjalności 

K2P_U08 

potrafi zastosować typowe oraz samodzielnie zmodyfikowane, stosowane przez siebie metody (m.in. 
analityczne, symulacyjne i eksperymentalne), narzędzia, techniki i technologie w celu formułowania 
i rozwiązywania problemów technicznych z zakresu ochrony środowiska, weryfikowania hipotez, 
racjonalnego gospodarowania jego zasobami i odtwarzania utraconych walorów przyrodniczych, 
typowych dla realizowanej specjalności 

K2P_U09 
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wieloparametryczne pomiary i symulacje 
komputerowe, krytycznie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać i formułować prawidłowe 
wnioski  

K2P_U10 
potrafi samodzielnie i wszechstronnie analizować zjawiska i czynniki wpływające na stan środowiska 
i zasobów naturalnych, zdrowie ludzi oraz kondycję innych organizmów żywych 

K2P_U11 

potrafi samodzielnie dokonywać krytycznej analizy i oceny wad oraz zalet, a także oryginalności 
specjalistycznych rozwiązań technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, 
technik, technologii, usług) z myślą o potrzebie ich optymalizacji w celu ochrony środowiska 
i racjonalnego gospodarowania jego zasobami w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia 
i doskonalenia własnych kompetencji zawodowych, w zgodzie z realizowaną specjalnością  

K2P_U12 

potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz zrealizować używając właściwych metod, 
technik, technologii i narzędzi typowe urządzenie, obiekt, system lub proces w zakresie zadań 
technicznych zgodnych z realizowaną specjalnością, służących ochronie środowiska, racjonalnemu 
wykorzystaniu zasobów biosfery i/lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych 

K2P_U13 
potrafi dostrzegać, uwzględniać i analizować aspekty systemowe i pozatechniczne w toku 
formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania 
jego zasobami 

K2P_U14 
potrafi krytycznie oceniać, dobierać i stosować narzędzia i techniki zarządzania, adekwatne 
do realizowanej specjalności  

K2P_U15 
potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań z zakresu ochrony środowiska 
i racjonalnego gospodarowania jego zasobami 

K2P_U16 potrafi sprawnie stosować i wdrażać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  

K2P_U17 

potrafi samodzielnie planować, przeprowadzać, analizować wyniki i oceniać poprawność wykonania 
prostego zadania badawczego, zgodnego z realizowaną specjalnością, dotyczącego szeroko pojętej 
ochrony środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki technicznej 

K2P_U18 

potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynieryjne i menedżerskie, wymagające korzystania 
ze standardów i norm, oraz stosowania technologii, właściwych dla danego rodzaju działalności 
technicznej, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynieryjną i menedżerską. 

K2P_U19 
umie wykorzystać zdobyte w środowisku, zajmującym się zawodowo działalnością inżynieryjną 
i menedżerską, doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów technicznych, 
stosowanych w działalności produkcyjnej i usługowej.  

K2P_U20 
potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, odpowiednio określając priorytety służące realizacji 
zadań własnych i zadań zespołu, w poczuciu odpowiedzialności za pracę własną oraz wyniki działań 
wspólnych 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K2P_K01 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ma świadomość potrzeby ukierunkowanego 
uzupełniania wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, 
potrafi inspirować i organizować działania służące kształceniu siebie oraz innych w warunkach działań 
i relacji zawodowych i pozazawodowych 

K2P_K02 

ma świadomość społecznej roli specjalisty ochrony środowiska oraz odpowiedzialności związanej z 
decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej opartej na profesjonalizmie, 
poszanowaniu prawa, zasad etyki zawodowej i norm społecznych oraz rozumieniu ryzyka i 
umiejętności oceny skutków wykonywanej działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
odpowiedzialności za stan środowiska oraz jego właściwe kształtowanie  

K2P_K03 
zna i potrafi podejmować skuteczne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka działalności 
zawodowej specjalisty ochrony środowiska 

K2P_K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu specjalisty ochrony 
środowiska 

K2P_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
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Prezentacja uczelni 

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

Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 r. WSEiZ kształci na 11 kierunkach studiów prowadzonych przez 

2 wydziały - Wydział Inżynierii i Zarządzania oraz Wydział Architektury. 

 

Wydział Inżynierii i Zarządzania powstał w 2016 r. w wyniku zmiany nazwy Wydziału Zarządzania i włączenia 

do niego Wydziału Ekologii (zarządzenie nr 14/2016 i nr 15/2016 Rektora WSEiZ). 

Wydział prowadzi kształcenie na 6 kierunkach:  

• informatyka – studia I stopnia (od 2019 r.); 

• mechanika i budowa maszyn – studia I stopnia (od 2013 r.); 

• ochrona środowiska – studia I (od 1995 r.) i II stopnia (od 2000 r.); 

• zarządzanie – studia I stopnia (od 1995 r.),  

• zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I i II stopnia (od 2001 r.),  

• zdrowie publiczne – studia I stopnia (od 2007 r.). 

 

Absolwenci opuszczają Uczelnię z bogatym zakresem interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, zasilając gospodarkę, administrację i różnego rodzaju instytucje życia społecznego Mazowsza.  

Na kapitał ludzki Wydziału Inżynierii i Zarządzania składają się: liczne grono, wysoce wyspecjalizowanych 

pracowników naukowo-dydaktycznych oraz profesjonalna obsługa administracyjno-techniczna.  

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału to autorzy cenionych publikacji naukowych, redaktorzy krajowych 

i zagranicznych czasopism naukowych oraz członkowie międzynarodowych i ogólnopolskich organizacji 

stowarzyszeń i komisji.  

Wielu nauczycieli, poza pracą naukowo-dydaktyczną na Uczelni, prowadzi również czynną działalność 

zawodową związaną z prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów. Dzięki temu oraz wsparciu prężnie 

działającej wydziałowej Rady Pracodawców prowadzone studia łączą teorię z praktyką oraz uczą studentów 

samodzielności i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 

Uczelnia i Wydział mogą poszczycić się pozytywnymi ocenami PKA (w tym oceną instytucjonalną w 2016 r.) 

oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m. in.: 

 w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw 

zawodowych" 2020; 

 w programie „Symbol Nowoczesnego Kształcenia” 2019; 

 Znak Jakości Wiarygodna Szkoła 2018, 

 Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2018, 

 Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju - „za najwyższej jakości kształcenie studentów w oparciu 

o nowoczesną bazę dydaktyczną i naukowo-badawczą” 2018; 

 Certyfikat Studia z przyszłością 2017  

 Certyfikat Uczelnia Liderów – za kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-

gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy, 

 Eko-Inspiracja 2017 – nagrodę otrzymało Koło Naukowe Ekologów WSEiZ - za zaangażowane na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju; 

 certyfikat Lider Jakości Kształcenia 2017 dla kierunku mechanika i budowa maszyn. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Kierunek ochrona środowiska w pełni wpisuje się w misję Uczelni określoną w Strategii Rozwoju WSEiZ oraz 

w Statucie WSEiZ. Założenia programowe kształcenia na kierunku zakładają wysokiej jakości nowoczesne 

i elastyczne kształcenie studentów:  

 zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,  

 wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza i Polski,  

 tworzących nowe wartości techniczne, ekonomiczne i kulturowe w duchu zrównoważonego rozwoju, 
zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.  

Studenci kierunku wychowywani są w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, 

umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. Prowadzenie kierunku ochrona środowiska 

z pewnością wpływa również na upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki oraz 

umożliwia podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

Efektywna realizacja powyższych zadań na kierunku ochrona środowiska przyczynia się do realizacji misji WSEiZ 

w sposób kompletny. 

Kierunek ochrona środowiska i jego rozwój stanowi jeden z podstawowych elementów realizacji Strategii 

Rozwoju WSEiZ, której zasadniczymi założeniami są m.in.: 

 oferta edukacyjna obejmująca gospodarczo i społecznie ważne kierunki studiów i odpowiadająca 
potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego, 

 wysoka jakość kształcenia, 

 absolwenci liczący się na rynku pracy. 

Studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska prowadzone są w WSEiZ od 1995 r., a II stopnia od 2000, to 

jednocześnie jeden z najstarszych kierunków prowadzonych w WSEiZ. Stałe doskonalenie i rozwój studiów 

na tym interdyscyplinarnym kierunku, jest zasadniczym elementem strategii rozwoju Wydziału Inżynierii 

i Zarządzania. Istotne znaczenie ma również bieżące ukierunkowanie specjalnościowe i dostosowanie treści 

kształcenia do ewoluujących oczekiwań rynku pracy. Działania te sprawiają, że absolwenci są postrzegani przez 

pracodawców, jako wysoko wykwalifikowani specjaliści, dysponujący niezbędnym zasobem wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na skuteczną oraz odpowiedzialną realizację 

zróżnicowanych zadań zawodowych.  

Założenia programowe na obu stopniach studiów kierunku ochrona środowiska zostały przygotowane w sposób 

umożliwiający realizację misji i celów strategii rozwoju Wydziału, zakładającej nowoczesne, interdyscyplinarne, 

kształcenie w warunkach realizacji koncepcji lifelong learning, mające na celu przekazanie wiedzy oraz 

wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiających absolwentom m.in.: 

 skuteczną i odpowiedzialną ochronę oraz kreatywne kształtowanie otoczenia przyrodniczego, technicznego, 

społecznego, kulturowego w trosce o kondycję i rozwój człowieka w warunkach wdrażania idei 

zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), 

 a także czynny i świadomy udział w rozwoju regionu i kraju dzięki nabytej wiedzy, profesjonalnym 

umiejętnościom, zaspokajaniu potrzeby kształcenia ustawicznego oraz mobilności. 

Oferta studiów I stopnia kierowana jest do absolwentów szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości 

albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 

(lub równorzędne w przypadku osób kształcących się na poziomie szkoły średniej za granicą). Kandydaci 

kwalifikowani są na studia I stopnia na podstawie pozytywnych wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym, 

do wyczerpania limitu miejsc określonych zarządzeniem przez Rektora WSEiZ. 

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej dyplom ukończenia studiów 

I stopnia. Kandydaci kwalifikowani są na studia II stopnia na podstawie kolejności zapisów, do wyczerpania 

limitu miejsc określonych zarządzeniem przez Rektora WSEiZ. W przypadku kandydatów, których 
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dotychczasowe kształcenie nie było związane z problematyką ochrony środowiska dziekan może wyznaczyć 

różnice programowe. Kandydaci, którzy uzyskali podczas studiów I stopnia inżynierskie efekty uczenia się, po 

ukończeniu studiów otrzymają dyplom magistra inżyniera. Kandydaci, którzy podczas studiów I stopnia nie 

uzyskali inżynierskich efektów uczenia się, uzyskają inżynierskie efekty uczenia się realizując semestr 

uzupełniający i ewentualne różnice programowe. Po zakończeniu studiów otrzymują tytuł magistra inżyniera. 

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzona jest ze wskazaniem preferencji odnośnie 

specjalności, ale bez ostatecznego wyboru, który następuje w przypadku studiów I stopnia po drugim 

semestrze, a w przypadku studiów II stopnia po pierwszym.  

Koncepcja kształcenia na studiach I stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu praktycznym zakłada 

efektywne, zaplanowane, zorganizowane i konsekwentne dążenie do: 

 przekazania studentom podstawowej i ogólnej wiedzy m.in. w zakresie zjawisk i procesów zachodzących 

w przyrodzie, wykorzystania zasobów biosfery z poszanowaniem środowiska, podstawowych relacji 

między stanem środowiska a jakością życia i zdrowiem człowieka, podstawowych metod, narzędzi 

i technik służących ochronie zasobów środowiska oraz kształtowaniu potencjału przyrody, systemów 

i technik pomiarowych oraz procedur monitoringu środowiska, technologiach pozyskiwania energii 

ze źródeł odnawialnych, unormowań prawnych dotyczących ochrony środowiska i wykorzystania jego 

zasobów, 

 wykształcenia zasadniczych umiejętności oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych 

(a w przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu inżyniera – także inżynierskich) umożliwiających 

realizację zadań zawodowych w zakresie programowania, organizowania, prowadzenia oraz kontroli 

działalności w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. 

Zależnie od realizowanej specjalności studenci zyskują poszerzone kompetencje pozwalające na realizację 

zadań zawodowych w zakresie: 

 utylizacji, unieszkodliwiania przyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów, gospodarki wodno-

ściekowej oraz oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej i wodnej na środowisko; 

 uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych działalności 

w zakresie wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii 

wiatru, energii geotermalnej itp.); 

 udziału w opracowywaniu programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; wdrażaniu 

w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego; dokonywaniu oceny 

ekonomicznej efektywności oraz poszukiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska; 

 czynnej ochrony biosfery, udziału w inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywaniu ekspertyz 

przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 

2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzeniu monitoringu środowiska, 

programowaniu działań z zakresu kształtowania krajobrazu i zagospodarowania obszarów o wysokich 

walorach przyrodniczych. 

Na studiach I stopnia realizowane są sześciosemestralne studia licencjackie i siedmiosemestralne studia 

inżynierskie. Na studiach licencjackich i inżynierskich proponowane są trzy specjalności: 

 Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa - której absolwenci mają wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na analizę uwarunkowań technicznych, 

lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych działalności w zakresie: wykorzystania 

i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii 

geotermalnej itp.); ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej oraz unieszkodliwiania i użytkowania 

odpadów; 

 Efektywność energetyczna - której absolwenci mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

na temat: systemów magazynowania energii, projektowania systemów energetycznych, gospodarki 

energetycznej i rynku energii, kompensacji przyrodniczej, izolacji cieplnej, transportu ekologicznego 

i innych; 
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 Ochrona Biosfery - której absolwenci mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające 

na fachowy udział w inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej; opracowywaniu ekspertyz przyrodniczych, 

raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów 

i gmin; planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody; 

prowadzeniu monitoringu środowiska; programowaniu działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także 

zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. 

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska legitymują się również umiejętnościami 

sprawnego posługiwania się piśmiennictwem fachowym oraz aktami prawnymi z zakresu ochrony środowiska, 

działalności inżynierskiej oraz działalności gospodarczej. Ponadto potrafią skutecznie pracować w grupie oraz 

kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania własne i zadania zlecone. W celu zapewnienia sprawności 

funkcjonowania w zawodzie, realizowany program studiów przygotowuje absolwenta do efektywnego 

korzystania z technik i technologii informatycznych. Treści kształcenia w tym zakresie obejmują m.in. podstawy 

technik informatycznych, arkusze kalkulacyjne, przetwarzanie tekstów, pracę z bazami danych i grafikę 

prezentacyjną. Absolwenci sprawnie posługują się również nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości 

B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego oraz językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów, co 

pozwoli im podjąć aktywność w zinternacjonalizowanym środowisku.  

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku ochrona 

środowiska dostępnych w ofercie edukacyjnej WSEiZ oraz innych uczelni, a także na innych kierunkach studiów 

II stopnia, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków pokrewnych. Mogą również kontynuować kształcenie 

na studiach podyplomowych. Absolwenci mają świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej oraz 

podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych w ramach realizacji koncepcji lifelong learning. 

Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu praktycznym zakłada 

efektywne, zaplanowane, zorganizowane i konsekwentne dążenie do uzyskania przez absolwentów: 

 rozszerzonej, pogłębionej, ugruntowanej i uporządkowanej wiedzy oraz  

 wykształcenie zaawansowanych umiejętności, a także nabycie pogłębionych kompetencji technicznych 

i społecznych 

umożliwiających samodzielną twórczą i krytyczną, zgodną z zasadami etycznymi realizację zadań zawodowych 

w zakresie programowania, organizowania, prowadzenia oraz kontroli działalności w dziedzinie ochrony 

i kształtowania środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, w tym również w sytuacjach 

niestandardowych. 

Zależnie od realizowanej specjalności studenci zyskują pogłębione, ugruntowane i usystematyzowane 

kompetencje pozwalające na biegłą i fachową realizację zaawansowanych zadań zawodowych w zakresie: 

 planowania, projektowania, eksploatacji i oceny systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu 

i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania 

nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami i wykorzystania surowców odpadowych; 

 opracowywania, wdrażania i oceny programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; 

wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego;  

 oceny ekonomicznej efektywności oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie 

środowiska; 

 prognozowania, identyfikacji, oceny i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych 

przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne;  

 projektowania i wdrażania działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników 

środowiskowych oraz komunikowania o zagrożeniu. 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska potrafi porozumiewać się w sprawach ochrony 

środowiska zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować 

pracą zespołów. Posługuje się także sprawnie nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ 

Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego oraz językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. 

Na studiach II stopnia proponowane są cztery specjalności: 
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 Menedżer Energii - absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania 

energią w organizacji, gminie lub przedsiębiorstwie. Zdobywają wiedzę na temat aktualnych rozwiązań 

dotyczących efektywnego wykorzystania energii oraz umiejętność użycia tej wiedzy w praktyce po to, 

by zmniejszyć koszty zużycia energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Kluczową 

umiejętnością i kompetencją absolwenta tej specjalności jest umiejętność przeprowadzania audytu 

energetycznego; 

 Menedżer środowiska w Przedsiębiorstwie - absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności, jak 

optymalizować działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska. Potrafią zarządzać 

firmą, by była ona społecznie odpowiedzialna i budowana w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. 

Absolwenci wiedzą jak realizować wnioski wynikające z audytu energetycznego oraz wdrażają do działania 

przedsiębiorstwa normy z rodziny ISO 14000. Potrafią również przygotować ocenę oddziaływania na 

środowisko dla konkretnych projektów inwestycyjnych. Do kluczowych kompetencji absolwenta zaliczyć 

należy: umiejętność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, znajomość funkcjonowania 

projektów i certyfikatów środowiskowych i ich roli w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, 

stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony, atmosfery, wód i gleby; 

 Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa - absolwenci mają pogłębione, ugruntowane 

i usystematyzowane wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na fachową realizację 

zaawansowanych zadań zawodowych w zakresie planowania, projektowania, eksploatacji i oceny 

systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł 

energii w powiązaniu z umiejętnością programowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki 

wodnej i wykorzystania surowców odpadowych; 

 Zdrowie i Środowisko - absolwenci mają pogłębione, ugruntowane i usystematyzowane wiedzę, 

umiejętności i kompetencje pozwalające na fachową realizację zaawansowanych zadań zawodowych 

w zakresie prognozowania, identyfikacji, oceny i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia 

powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne; projektowania 

i wdrażania działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych oraz 

komunikowania o zagrożeniu. 

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska mogą kontynuować kształcenie na studiach 

podyplomowych dostępnych w ofercie edukacyjnej WSEiZ oraz innych uczelni. Mogą także podjąć studia 

III stopnia (studia doktoranckie) umożliwiające uzyskanie wysoko specjalistycznej wiedzy i kompetencji 

badawczych z zakresu wybranych dyscyplin naukowych w ramach nauk inżynieryjno-technicznych. Absolwent 

może ponadto doskonalić i poszerzać swe kwalifikacje w ramach zinstytucjonalizowanych form kształcenia 

specjalistycznego (szkoleń, kursów, konferencji naukowo-szkoleniowych etc.). Absolwent potrafi inspirować 

i organizować działania służące własnemu rozwojowi zawodowemu oraz kształceniu innych w ramach 

świadomej realizacji koncepcji lifelong learning. 

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów studiów I i II stopnia, szczególnie istotne są 

stanowiska związane z ochroną powietrza, wód, gleby, pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii, zagospodarowaniem odpadów przez instytucje i przedsiębiorstwa gospodarki wodno-ściekowej. 

Absolwenci mogą pełnić funkcje kierownicze, doradcze i inspekcyjne w administracji państwowej szczebla 

centralnego i wojewódzkiego, inspektoratach ochrony środowiska, wydziałach ochrony środowiska jednostek 

terytorialnych administracji publicznej. Miejscem pracy mogą być także: 

 biura studialno-projektowe oraz instytucje zajmujące się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć 

w zakresie ochrony środowiska, np.: przedsiębiorstwa branży odnawialnych źródeł energii,  

 okręgowe stacje chemiczno-rolnicze,  

 oczyszczalnie ścieków komunalnych,  

 stacje uzdatniania wody,  

 parki narodowe i krajobrazowe, 

 gospodarstwa zrównoważone i ekologiczne, 

 i inne stosujące technologie w zakresie ochrony środowiska. 
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Należy również wspomnieć, że studia o profilu praktycznym na kierunku ochrona środowiska prowadzone są od 

roku akademickiego 2018/2019. Oznacza to, że na ostatnim 7 semestrze studiów I stopnia prowadzone są 

jeszcze studia o profilu ogólnoakademickim (do wygaszenia) oraz że prace dyplomowe realizowane w roku 

akademickim 2020/2021 oraz te uwzględnione w wykazie prac dyplomowych, stanowiącym załącznik nr 6 

do niniejszego raportu, mają profil ogólnoakademicki. Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 

został opracowany na podstawie Uchwały nr 3/04/2015 Senatu WSEiZ w Warszawie z dnia 14.04.2015 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów WSEiZ w zakresie opracowania 

programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

oraz z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8. Oznacza to, że w stosunku 

do programu o profilu praktycznym, wymiar zajęć projektowych i laboratoryjnych jest mniejszy i obejmuje 

zajęcia związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z tym kierunkiem 

studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS niezbędnych 

do ukończenia studiów. Zajęcia te służą zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności 

prowadzenia badań naukowych. Natomiast czas trwania praktyk zawodowych wynosi 6 tygodni (6 ECTS), a nie 

6 miesięcy jak to jest przypadku studiów o profilu praktycznym. 

Proponowana koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska, dzięki stałej 

i intensywnej współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, jest ściśle związana 

z obszarami działalności zawodowej i gospodarczej wykonywanej przez absolwentów kierunku i odpowiada 

na potrzeby określane przez pracodawców. Potwierdzają to analizy rynku pracy, jakość i liczba dostępnych ofert 

pracy, analizy gospodarcze oraz wyniki badań opinii publicznej, a także wyniki Ogólnopolskiego Systemu 

Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) prowadzonego na zlecenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Wieloletnie wyniki europejskich badań opinii publicznej (prowadzone przez Eurobarometr na zlecenie Komisji 

Europejskiej) pokazują, że troska Polaków oraz obywateli innych państw UE o środowisko naturalne wciąż 

rośnie, a wielu z nich jest przekonanych, że problemy związane ze środowiskiem mają bezpośrednie przełożenie 

na ich życie codzienne i zdrowie. Obywatele chcą, aby podejmowano więcej działań w celu ochrony środowiska 

oraz uważają, że odpowiedzialność powinna być rozłożona na duże przedsiębiorstwa i branżę przemysłową, 

rządy krajowe i UE, a także samych obywateli. Biorący udział w badaniach byli zdania, że najskuteczniejszymi 

sposobami rozwiązania problemów środowiska jest zmiana nawyków konsumpcyjnych oraz zmiana modelu 

produkcji i handlu. Społeczeństwo jest szczególnie zaniepokojone zanieczyszczeniem powietrza i wody, 

problematyką substancji chemicznych i odpadów oraz wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Wyniki 

badań pokazują również, że obywatele uważają, iż produkty powinny być zaprojektowane w sposób ułatwiający 

recykling tworzyw sztucznych, branża przemysłowa i detaliści powinni podejmować starania, aby ograniczyć 

opakowania z tworzyw sztucznych, należy uczyć ludzi, jak produkować mniej odpadów z tworzyw sztucznych, 

a władze lokalne powinny zapewnić większą liczbę lepszych punktów zbiórki takich odpadów. Wyrażano też 

poparcie dla innych środków, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, szersze działania informacyjne 

i edukacyjne, zachęcanie przedsiębiorstw do angażowania się w zrównoważoną działalność oraz bardziej 

rygorystyczna kontrola legislacyjna. Obywatele są również przekonani, że efektywne wykorzystywanie zasobów 

naturalnych i ochrona środowiska mogą pobudzać wzrost gospodarczy. 

Warto także wspomnieć, że według ministerialnego ELA pod względem wynagrodzenia brutto absolwenci 

studiów ochrona środowiska w WSEiZ zajmują 2 (I stopnia) i 3 (II stopnia) miejsce w rankingu w skali kraju, 

a zatrudnienie na etacie znajdują natychmiast po ukończeniu studiów (0 miesięcy – I stopień; 0,06 miesiąca – 

drugi stopień), co plasuje ich odpowiednio na 1 i 4 miejscu w rankingu w skali kraju.  

Przedstawione powyżej informacje nie tylko wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony 

środowiska jest bardzo duże i jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów, biorąc 
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pod uwagę zarówno potrzeby społeczne oraz potrzeby rynku pracy i pracodawców, ale również, że oferta 

studiów WSEiZ zaspokaja te potrzeby i spełnia wysokie wymagania jakościowe. 

W opracowaniu oraz doskonaleniu koncepcji kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na Wydziale 

Inżynierii i Zarządzania w szczególności w zakresie dostosowania do potrzeb rynku pracy, kluczową rolę 

odgrywają Dziekani Wydziału, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości na Kierunku Studiów oraz Rada Wydziału 

ds. Programów i Jakości. W proces ten włączani są, w możliwie jak najszerszym stopniu interesariusze 

wewnętrzni oraz zewnętrzni. Wewnętrzni interesariusze – nauczyciele akademiccy i studenci - aktywnie 

uczestniczą w działaniach na rzecz ustalenia efektywnej koncepcji kształcenia i zapewniania jakości kształcenia, 

głównie poprzez udział ich reprezentantów w jednostkach projektujących programy kształcenia oraz dbających 

o jakość procesu dydaktycznego. Aktywność studentów w tym zakresie obejmuje także wyrażanie, w każdym 

roku akademickim, opinii odnośnie programów studiów, ewaluację form i metod prowadzenia zajęć przez 

nauczycieli, która dokonuje się w każdym semestrze w postaci ankiet oraz szereg innych badań służących 

monitorowaniu jakości kształcenia. Studenci wpływają także na koncepcję kształcenia poprzez wybór 

oferowanych w programie opcjonalnych przedmiotów i specjalności. Przedmioty i specjalności niecieszące się 

zainteresowaniem studentów są zastępowane przez nowe propozycje, których atrakcyjność i efektywność 

ostatecznie weryfikowana jest ponownie przez studentów. Ponadto, monitorowaniem potrzeb i oczekiwań 

studentów zajmują się Dziekani, którzy prezentują Radzie Wydziału ds. Programów i Jakości oraz innym 

podmiotom/jednostkom będącym w strukturach zapewniania jakości kształcenia, opinie i oceny wyrażane 

przez studentów w zakresie koncepcji kształcenia. Istotnymi narzędziami kształtowania przez nauczycieli 

akademickich koncepcji kształcenia i zapewniania jakości kształcenia są Koordynatorzy ds. Przedmiotów 

i funkcjonujące Zespoły Dydaktyczne, których celem jest wspieranie Dziekana w zapewnieniu wysokiej jakości 

kształcenia.  

Interesariusze zewnętrzni, czyli szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze – instytucje publiczne, 

organizacje społeczne, podmioty gospodarcze i absolwenci WSEiZ, odgrywają szczególną rolę w procesie 

tworzenia i doskonalenie koncepcji kształcenia. Współdziałanie z nimi odbywa się na kilku płaszczyznach, 

sprawiając, że podejmowane w tym zakresie działania mają charakter kompleksowy i komplementarny. Opinia 

absolwentów uwzględniana jest dzięki badaniom służącym monitorowaniu ich losów zawodowych. Absolwenci 

oceniają przydatność wiedzy, umiejętności kompetencji zdobytych w WSEiZ, a także wskazują ewentualne braki 

w ofercie edukacyjnej. Dzięki temu Uczelnia uzyskuje informację zwrotną na temat wagi i przydatności 

konkretnych elementów kształcenia. Badany jest także rozwój zawodowy absolwenta, zmiany jakie zaszły 

w jego sytuacji zawodowej podczas i, w szczególności, po ukończeniu procesu kształcenia. Pracodawcy 

najpełniej swój wpływ na kształtowanie oferty edukacyjnej Wydziału i budowanie wysokiej kultury jakości 

kształcenia wyrażają poprzez Radę Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Współpraca ta ułatwia 

bezpośredni kontakt z przedstawicielami zrzeszonych instytucji, umożliwia studentom praktyczną 

implementację zdobywanej przez nich wiedzy oraz poznanie specyfiki i złożoności procesu funkcjonowania 

różnych podmiotów rynku. Studenci mają również możliwość opracowania swoich prac dyplomowych 

na podstawie rzeczywistych problemów współpracujących podmiotów. Rada Pracodawców stwarza studentom 

możliwość odbywania praktyk oraz uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach, wyjazdach poglądowych itp. 

W miarę możliwości przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w Radzie Pracodawców włączani są w proces 

kształcenia, jako współprowadzący zajęcia praktyczne lub specjalnościowe. Przedstawiciele Rady Pracodawców 

uczestniczą w rozwijaniu programu studiów, w szczególności w zakresie oferowanych specjalności. Przewiduje 

się również możliwość udziału pracodawców w egzaminach dyplomowych. Wydział realizuje także współpracę 

z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie propagowania i popularyzacji wiedzy 

w społeczeństwie. 

Kształcenie na kierunku ochrona środowiska prowadzone jest w WSEiZ od dwudziestu pięciu lat, zatem cieszy 

się już dość długą tradycją, szczególnie jak na uczelnie niepubliczne, a kształtując koncepcję kształcenia na tym 

kierunku z powodzeniem można opierać się na własnych, bogatych doświadczeniach. Koncepcja ta powstała 

niegdyś w oparciu o minimalne wymagania programowe, potem była dostosowywana do standardów 

nauczania, standardów kształcenia, a następnie wymogów KRK i PRK. Od początku prowadzenia kształcenia 
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na tym kierunku jego koncepcja była silnie powiązana z praktyką działalności zawodowej, zatem zmiana profilu 

kształcenia nie wymagała zmiany podstaw jego koncepcji. Natomiast wzmocniono aspekt praktyczny 

prowadzonych zajęć, zwiększając liczbę ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, laboratoryjnych i terenowych 

wymagających aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów zbliżonych do tych, z jakimi się mogą stykać 

w życiu zawodowym. Przystępując do opracowania efektów kierunkowych i programu brano pod uwagę wzorce 

zagraniczne, m.in. brytyjski Subject Benchmark Statement oraz doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, 

wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz sytuację na rynku pracy i rynku usług 

edukacyjnych. Dużą wagę przywiązuje się do opinii przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji 

samorządowych, dotyczących zarówno koncepcji, jak i treści kształcenia. 

Od roku akademickiego 2018/2019 na podstawie uchwały nr 4/12/2017 Senatu WSEiZ z dnia 19.12.2017 r., 

ze względu na zmiany w przepisach o szkolnictwie wyższym, Wydział Inżynierii i Zarządzania prowadzi studia 

I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu praktycznym.  

Programy studiów I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska dla studentów rozpoczynających studia w roku 

akademickim 2020/2021 zostały przyjęte przez Senat WSEiZ uchwałą nr 3/06/2020 w dniu 26 czerwca 2020 r. 

Programy zostały opracowane na podstawie uchwały nr 2/04/2019 Senatu WSEiZ z dnia 16 kwietnia 2019 

w sprawie wytycznych w zakresie opracowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w WSEiZ 

i zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów. Efekty uczenia się dla kierunku 

zostały ukształtowane z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych 

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego 

stopnia określonych na podstawie tej Ustawy w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Efekty uczenia się dla studiów siedmiosemestralnych o profilu praktycznym uwzględniają również pełny zakres 

efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. Program studiów obejmuje zajęcia 

kształtujące umiejętności praktyczne, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS dla całego programu. 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne są prowadzone w warunkach właściwych dla działalności 

zawodowej w zakresie ochrony środowiska i w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych 

przez studentów. Oznacza to również, że czas trwania praktyk zawodowych wynosi 6 miesięcy (24 ECTS) 

w przypadku studiów I stopnia i 3 miesiące (12 ECTS) w przypadku studiów II stopnia.  

Do kluczowych kierunkowych efektów uczenia się na studiach I stopnia profil praktyczny, z punktu widzenia 

koncepcji kształcenia, należy zaliczyć te, które służą realizacji pracy zawodowej na stanowiskach w administracji 

centralnej i lokalnej oraz w samorządach, w biurach studialno-projektowych oraz w przedsiębiorstwach i innych 

instytucjach, zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, 

w których może to być działalnością podstawową lub służącą ograniczaniu presji na środowisko. Za kluczowe 

efekty na studiach pierwszego stopnia, zarówno licencjackich, jak i inżynierskich można uznać: 

 Posiadanie wiedzy w zakresie wykorzystania zasobów biosfery w działalności człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem podstawowych aspektów technicznych ochrony i kształtowania środowiska (K1P_W02).  

 Posiadanie wiedzy o poziomach organizacji istot żywych w aspekcie rozumienia podstaw bioróżnorodności 

(K1P_W06).  

 Zrozumienie podstawowych relacji między stanem środowiska a jakością życia i zdrowiem człowieka, 

w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością (K1P_W09).  

 Posiadanie uporządkowanej i podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu podstawowych metod, narzędzi 

i technik stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań technicznych służących ochronie zasobów 

środowiska oraz kształtowaniu potencjału przyrody, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością 

(K1P_W11). 

 Znajomość systemów i technik pomiarowych oraz procedur monitoringu środowiska (K1P_W13).  
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 Posiadanie uporządkowanej wiedzę o roli i znaczeniu racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 

w warunkach zrównoważonego rozwoju (K1P_W14).  

 Znajomość charakterystyki i metod identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz technik i metod ich eliminacji 

lub ograniczenia w skali globalnej, regionalnej i lokalnej (K1P_W15).  

 Znajomość technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w zakresie zgodnym z realizowaną 

specjalnością (K1P_W16).  

 Posiadanie wiedzy z zakresu unormowań prawnych dotyczących ochrony środowiska i wykorzystania jego 

zasobów oraz działalności technicznej oraz ekonomicznych, społecznych i innych pozatechnicznych 

uwarunkowań gospodarczego wykorzystania zasobów środowiska (K1P_W17, K1P_W18).  

 Umiejętność oceny przydatności i na tej podstawie dokonania właściwego wyboru rutynowych metod, 

narzędzi, podstawowych materiałów oraz typowych technik i technologii, potrzebnych do rozwiązania 

prostego zadania technicznego o charakterze praktycznym, służącego ochronie i racjonalnemu 

wykorzystaniu zasobów środowiska i/lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych z myślą 

o zrównoważonym rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w warunkach dbałości o kondycję człowieka 

i innych organizmów żywych, w zakresie typowym dla realizowanej specjalności (K1P_U06).  

 Umiejętność dokonania identyfikacji i standardowej analizy zjawisk i czynników wpływających na stan 

środowiska i zasobów naturalnych, zdrowie ludzi oraz kondycję innych organizmów żywych (K1P_U08).  

 Umiejętność dokonywania krytycznej analizy sposobu funkcjonowania oraz oceny istniejących rozwiązań 

technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, technik, technologii, usług) 

z myślą o potrzebie ich optymalizacji w celu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego 

zasobami w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia i doskonalenia własnych kompetencji 

zawodowych (K1P_U09).  

Aby w praktyce wykorzystać tę wiedzę i umiejętności w działalności zawodowej (praktycznej) konieczne jest, 

aby absolwent potrafił: 

 planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, krytycznie 

interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać i formułować prawidłowe wnioski (K1P_U07); 

 wykonywać zadania laboratoryjne, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska oraz racjonalnego 

wykorzystania jego zasobów (K1P_U11).  

Absolwent musi mieć ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach 

ochrony środowiska opartej na profesjonalizmie, poszanowaniu prawa, zasad etyki zawodowej i norm 

społecznych oraz rozumieniu ryzyka i umiejętności oceny skutków wykonywanej działalności zawodowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za stan środowiska oraz jego właściwe kształtowanie 

(K1P_K02) oraz prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

specjalisty ochrony środowiska (K1P_K03).  

Dla studiów II stopnia powinny zostać osiągnięte wszystkie ww. kluczowe efekty studiów I stopnia, przeważnie 

w pogłębionym i poszerzonym zakresie. Ponadto za niezbędną należy uznać znajomość zasad gospodarki 

przestrzennej i zrozumienie jej relacji ze stanem środowiska i gospodarowania jego zasobami (K2P_W05). 

W zakresie umiejętności kluczowe jest, by absolwent studiów II stopnia potrafił samodzielnie planować 

różnorodne działania oraz prognozować i oceniać ich skutki. Ponadto ważne jest opanowanie umiejętności, 

dzięki którym absolwent będzie: 

 samodzielnie dokonywał krytycznej analizy i oceny wad oraz zalet, a także oryginalności specjalistycznych 

rozwiązań technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, technik, technologii, 

usług) z myślą o potrzebie ich optymalizacji w celu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego 

zasobami w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia i doskonalenia własnych kompetencji 

zawodowych, w zgodzie z realizowaną specjalnością (K2P_U11); 

 stosował samodzielnie zmodyfikowane metody (m.in. analityczne, symulacyjne i eksperymentalne), 

narzędzia, techniki i technologie w celu formułowania i rozwiązywania problemów technicznych z zakresu 

ochrony środowiska, weryfikowania hipotez, racjonalnego gospodarowania jego zasobami i odtwarzania 

utraconych walorów przyrodniczych, typowych dla realizowanej specjalności (K2P_U08);  
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 znał i potrafił podejmować skuteczne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka działalności zawodowej 

specjalisty ochrony środowiska (K2P_K03). 

Student studiów inżynierskich I stopnia uzyskuje kompetencje inżynierskie w ramach niżej przedstawionych 

efektów uczenia się przede wszystkim w wyniku realizacji wymienionych modułów zajęć.  

Symbol 
kierunkowego 

efektu uczenia się 
Nazwa przedmiotu/modułu zajęć, z którym skojarzony jest efekt 

K1P_W10 
Ochrona powietrza. Technologie bioenergetyczne. Oczyszczanie ścieków. Podstawy gospodarki 
odpadami. Teledetekcja i GIS. Monitoring środowiska. Inżynieria procesowa. Moduł 
specjalnościowy. 

K1P_W11 
Ochrona powietrza. Technologie bioenergetyczne. Oczyszczanie ścieków. Podstawy gospodarki 
odpadami. Teledetekcja i GIS. Monitoring środowiska. Inżynieria procesowa. Moduł 
specjalnościowy. 

K1P_W12 
Gleboznawstwo. Ochrona wód. Ochrona powietrza. Technologie bioenergetyczne. Podstawy 
gospodarki odpadami. Teledetekcja i GIS. Monitoring środowiska. Inżynieria procesowa. 
Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej. Moduł specjalnościowy. 

K1P_W13 Monitoring środowiska. Teledetekcja i GIS. 

K1P_W14 
Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej. 
Moduł specjalnościowy. 

K1P_W15 Ochrona powietrza. Oczyszczanie ścieków. Podstawy gospodarki odpadami.  

K1P_W16 
Technologie bioenergetyczne. Specjalność Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i 
odpadowa.  

K1P_W17 Prawo ochrony środowiska 

K1P_W18 Zarządzanie środowiskowe 

K1P_W21 Prawo gospodarcze. Zarządzanie jakością. Zarządzanie środowiskowe. Moduł specjalnościowy. 

K1P_W22 Prawo gospodarcze. Moduł specjalnościowy.  

K1P_U07 
Ochrona wód. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia. Ochrona powietrza. Technologie 
bioenergetyczne. Oczyszczenie ścieków. Podstawy gospodarki odpadami. Monitoring 
środowiska. Inżynieria procesowa. Moduł specjalnościowy.  

K1P_U08 
Biologia ogólna. Botanika. Zoologia. Chemia ogólna i analityczna. Chemia organiczna i fizyczna. 

Fizyka. Mikrobiologia. Biochemia. Oczyszczenie ścieków. Monitoring środowiska. 

K1P_U09 

Biologia ogólna. Botanika. Ekologia. Zoologia. Gleboznawstwo. Ochrona wód. Mikrobiologia. 

Ochrona powietrza. Biochemia. Oczyszczanie ścieków. Podstawy gospodarki odpadami. 

Monitoring środowiska.  

K1P_U10 

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia. Ochrona powietrza. Technologie 

bioenergetyczne. Oczyszczanie ścieków. Podstawy gospodarki odpadami. Monitoring 

środowiska. Moduł specjalnościowy.  

K1P_U11 
Technologie bioenergetyczne. Hydrologia i gospodarowanie wodą. Konsultacje i realizacja pracy 

dyplomowej. Grafika inżynierska. Moduł specjalnościowy.  

K1P_U12 
Zarządzanie środowiskowe. Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna. Zagrożenia 

cywilizacyjne dla środowiska.  

K1P_U13 Zarządzanie jakością. Zarządzanie środowiskowe. Moduł specjalnościowy.  

K1P_U14 Zarządzanie środowiskowe. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej. Moduł specjalnościowy.  

K1P_U15 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia. Szkolenie BHP 

K1P_U17 
Praktyka zawodowa. Prawo ochrony środowiska. Zarządzanie środowiskowe. Moduł 

specjalnościowy.  

K1P_U18 Praktyka zawodowa. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej. Moduł specjalnościowy.  

 

Na studiach II stopnia studenci, którzy już posiadają tytuł zawodowy inżyniera, osiągnęli tym samym w pełni 

efekty inżynierskie. Pozostali muszą je uzupełnić podczas studiów II stopnia, w ramach semestru 
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uzupełniającego, różnic programowych i studiów na I, II i III semestrze. W poniższej tabeli przedstawiono, 

w ramach jakich przedmiotów jest to osiągane.  

Symbol efektu 
uczenia się 

Nazwa przedmiotu/modułu zajęć, z którym skojarzony jest efekt 

WIEDZA 

KP_W01_inż. 

Procesy produkcyjne. Technologie bioenergetyczne. Organizacja i zarządzanie gospodarką 
odpadami. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania. Zanieczyszczanie powietrza 
i metody jego ograniczania. Energetyka konwencjonalna. Odnawialne i niekonwencjonalne 
źródła energii. Energetyka rozproszona - lokalna i prosumencka. Magazynowanie energii. 
Technologie przesyłu i dystrybucji energii. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie. Programowanie logistyki 
gospodarki odpadami. Przetwarzanie surowców odpadowych. Projektowanie obiektów 
odnawialnych źródeł energii. Emisje atmosferyczne i hałas.  

KP_W02_inż. 

Procesy produkcyjne. Technologie bioenergetyczne. Zanieczyszczanie wód i metody jego 
ograniczania. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania. Energetyka 
konwencjonalna. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Energetyka rozproszona - 
lokalna i prosumencka. Magazynowanie energii. Technologie przesyłu i dystrybucji energii. 
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gospodarka wodą i ściekami w 
przedsiębiorstwie. Przetwarzanie surowców odpadowych. Projektowanie obiektów 
odnawialnych źródeł energii.  

KP_W03_inż. 

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko. Rachunek kosztów. 
Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia. Ekotoksykologia. Polityka ochrony środowiska. 
Prawo i ekonomika ochrony środowiska. Bezpieczeństwo energetyczne. Prawne 
uwarunkowania zarządzania energią. Rynek energii. Środowiskowe uwarunkowania energetyki. 
Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. Marketing ekologiczny przedsiębiorstw. 
Prawo administracyjne. Finansowanie projektów środowiskowych. Krajowy System Ocen 
Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne. Raport i ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Wskaźniki stanu środowiska. Zarządzanie projektem. 
Zarządzanie strategiczne.  

KP_W04_inż. 

Rachunek kosztów. Zarządzanie projektem. Prawo i ekonomika ochrony środowiska. Ochrona 
własności intelektualnej. Prawne uwarunkowania zarządzania energią. Rynek energii. 
Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. Marketing ekologiczny przedsiębiorstw. 
Prawo administracyjne. Finansowanie projektów środowiskowych. Zarządzanie strategiczne. 
Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.  

KP_W05_inż. 

Procesy produkcyjne. Technologie bioenergetyczne. Zanieczyszczanie wód i metody jego 
ograniczania. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania. Energetyka 
konwencjonalna. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Energetyka rozproszona - 
lokalna i prosumencka. Magazynowanie energii. Technologie przesyłu i dystrybucji energii. 
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gospodarka wodą i ściekami 
w przedsiębiorstwie. Przetwarzanie surowców odpadowych. Projektowanie obiektów 
odnawialnych źródeł energii. Emisje atmosferyczne i hałas.  

UMIEJĘTNOŚCI 

KP_U01_inż. 
Chemia organiczna i fizyczna. Procesy produkcyjne. Ekotoksykologia. Modelowanie w naukach 
o środowisku. Prognozowanie i symulacja. Wskaźniki stanu środowiska. Przetwarzanie 
surowców odpadowych.  

KP_U02_inż 
Procesy produkcyjne. Modelowanie w naukach o środowisku. Statystyka matematyczna. 
Prognozowanie i symulacja. Wskaźniki stanu środowiska. Przetwarzanie surowców 
odpadowych.  

KP_U03_inż 

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko. Polityka ochrony 
środowiska. Prawo i ekonomika ochrony środowiska. Bezpieczeństwo energetyczne. Prawne 
uwarunkowania zarządzania energią. Rynek energii. Środowiskowe uwarunkowania energetyki. 
Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne. Raport i ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wskaźniki stanu środowiska. Zarządzanie 
strategiczne. 

KP_U04_inż Rachunek kosztów. Zarządzanie projektem. Prawo i ekonomika ochrony środowiska 
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KP_U05_inż 

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko. Bezpieczeństwo stanowisk 
pracy i ergonomia. Ekotoksykologia. Modelowanie w naukach o środowisku. Organizacja 
i zarządzanie gospodarką odpadami. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania. Polityka 
ochrony środowiska. Prawo i ekonomika ochrony środowiska. Zanieczyszczanie powietrza 
i metody jego ograniczania 

KP_U06_inż 

Procesy produkcyjne. Technologie bioenergetyczne. Zanieczyszczanie wód i metody jego 
ograniczania. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania. Energetyka 
konwencjonalna. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Energetyka rozproszona - 
lokalna i prosumencka. Magazynowanie energii. Technologie przesyłu i dystrybucji energii. 
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gospodarka wodą i ściekami 
w przedsiębiorstwie. Przetwarzanie surowców odpadowych. Projektowanie obiektów 
odnawialnych źródeł energii. Emisje atmosferyczne i hałas 

KP_U07_inż 

Procesy produkcyjne. Technologie bioenergetyczne. Zanieczyszczanie wód i metody jego 
ograniczania. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania. Energetyka 
konwencjonalna. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Energetyka rozproszona - 
lokalna i prosumencka. Magazynowanie energii. Technologie przesyłu i dystrybucji energii. 
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gospodarka wodą i ściekami 
w przedsiębiorstwie. Przetwarzanie surowców odpadowych. Projektowanie obiektów 
odnawialnych źródeł energii. Emisje atmosferyczne i hałas. 

KP_U08_inż 

Technologie bioenergetyczne. Procesy produkcyjne. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła 
energii. Programowanie logistyki gospodarki odpadami. Przetwarzanie surowców odpadowych. 
Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii. Gospodarka odpadami 
w przedsiębiorstwie. 

KP_U09_inż Praktyka zawodowa. Przetwarzanie surowców odpadowych  

KP_U10_inż Praktyka zawodowa.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1: 

Kierunek ochrona środowiska przeżywał wyraźny kryzys w latach 2014-2018, z ekstremum w roku 2017. W tym 

okresie przyjmowano na studia I stopnia poniżej 30 studentów, nieznacznie mniej na II stopień. W 2017 roku 

w ogóle nie uruchomiono studiów I stopnia. Zjawisko to miało charakter ogólnopolski, co widać w liczbie 

jednostek, uwzględnianych w badaniach ekonomicznych losów absolwentów ELA czy w portalu 

studia.gov.pl/wybierz-studia. Jeśli wierzyć informacjom z tego ostatniego portalu obecnie studia na tym 

kierunku oferują tylko 2 uczelnie niepubliczne, 10 lat temu było ich kilkanaście. Liczba wszystkich jednostek, 

uwzględnianych w badaniach ELA spadła z 46 do 19 dla studiów I stopnia i z 40 do 23 dla studiów II stopnia. 

Spowodowało to obniżenie potencjału Wydziału, zmniejszenie liczby kadry etatowej, wydawanych 

podręczników czy zawieszenie realizowania międzynarodowych konferencji naukowych. Obecnie kryzys można 

uznać za zażegnany, w latach 2019 i 2020 przyjęto ok. 60 studentów na studia I stopnia, a na studia II stopnia 

niewiele mniej. Było to w znacznej mierze spowodowane podjętymi działaniami restrukturyzacyjnymi 

i modernizacyjnymi oraz zmianą profilu kształcenia na praktyczny, choć wydaje się, że w dużym stopniu wpływa 

miała także zmiana społecznej atmosfery wokół problemów ochrony środowiska. Niestety, odbudowa 

potencjału kierunku proces wieloletni, tym bardziej, że na przeszkodzie realizacji planów naukowych (np. 

zorganizowania konferencji naukowej nt. Ekologiczne problemy zlewni rzek transgranicznych, będącej 

kontynuacją cyklu konferencji, dotyczących zlewni Narwi i Bugu) stanęła epidemia i konieczność włożenia 

ogromnego wysiłku w zdalną realizację zarówno zajęć, jak i czynności administracyjnych Wydziału. 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się 

Kluczowe treści kształcenia dotyczą organizacji i technologii procesów ochrony środowiska. Zdobyta wiedza, 

umiejętności i ukształtowane postawy mają charakter praktyczny i są wykorzystywane w działalności 

przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Te treści przekazywane są w ramach 

niżej opisanych modułów zajęć, gdzie również następuje weryfikacja opanowania tych treści. 

Na studiach I stopnia - ochrona przyrody; ochrona wód, ochrona atmosfery; technologie bioenergetyczne; 

oczyszczenie ścieków; podstawy gospodarki odpadami; monitoring środowiska; moduł specjalnościowy.  

Oferowane są trzy specjalności: odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa; efektywność 

energetyczna; ochrona biosfery. Jednak studenci aktualnie wybierają specjalność odnawialne źródła energii, 

gospodarka wodna i odpadowa. W ramach tej specjalności studenci opanowują treści kształcenia o charakterze 

praktycznym w ramach modułów: odnawialne i kogeneracyjne źródła energii, kompensacje przyrodnicze, 

planowanie energetyczne i rynek energii, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów, biopaliwa, ekologiczna ocena 

cyklu życia, gospodarka i technologia wodna i ściekowa, oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej 

na środowisko, prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska. W ramach ww. 

przedmiotów studenci zapoznają się z przepisami i normami, dotyczącymi odpowiednich form działalności, 

bazując na treściach przekazanych w ramach przedmiotów prawo ochrony środowiska i prawo gospodarcze.  

Opisane treści kształcenia są ściśle związane z licznymi efektami uczenia się, poniżej wymieniono kilka istotnych 

przykładów:  

 Posiadanie wiedzy w zakresie wykorzystania zasobów biosfery w działalności człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem podstawowych aspektów technicznych ochrony i kształtowania środowiska (K1P_W02).  

 Posiadanie uporządkowanej i podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu podstawowych metod, narzędzi 

i technik stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań technicznych służących ochronie zasobów 

środowiska oraz kształtowaniu potencjału przyrody, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością 

(K1P_W11). 

 Znajomość systemów i technik pomiarowych oraz procedur monitoringu środowiska (K1P_W13).  

 Znajomość charakterystyki i metod identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz technik i metod ich eliminacji 

lub ograniczenia w skali globalnej, regionalnej i lokalnej (K1P_W15).  

 Znajomość technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w zakresie zgodnym z realizowaną 

specjalnością (K1P_W16).  

 Umiejętność oceny przydatności i na tej podstawie dokonać właściwego wyboru  rutynowych metod, 

narzędzi, podstawowych materiałów oraz typowych technik i technologii, potrzebnych do rozwiązania 

prostego zadania technicznego o charakterze praktycznym, służącego ochronie i racjonalnemu 

wykorzystaniu zasobów środowiska i/lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych z myślą 

o zrównoważonym rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w warunkach dbałości o kondycję człowieka 

i innych organizmów żywych, w zakresie typowym dla realizowanej specjalności (K1P_U06).  

 Umiejętność dokonania identyfikacji i standardowej analizy zjawisk i czynników wpływających na stan 

środowiska i zasobów naturalnych, zdrowie ludzi oraz kondycję innych organizmów żywych (K1P_U08).  

 Umiejętność dokonywania krytycznej analizy sposobu funkcjonowania oraz oceny istniejących rozwiązań 

technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, technik, technologii, usług) 

z myślą o potrzebie ich optymalizacji w celu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego 

zasobami w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia i doskonalenia własnych kompetencji 

zawodowych (K1P_U09).  

Na studiach II stopnia studenci zapoznają się z treściami, związanymi z organizacją i technologią procesów 

ochrony środowiska w ramach przedmiotów: organizacja i funkcjonowanie systemów ochrony przyrody, 

organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami, planowanie przestrzenne, zanieczyszczenie wód i metody jego 

ograniczania, moduł specjalnościowy. Oferowane są 4 specjalności: menedżer energii; zdrowie i środowisko; 
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menedżer środowiska w przedsiębiorstwie; odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa. 

Studenci wybierają dwie ostatnie i one są realizowane.  

Na tych specjalnościach kluczowe treści kształcenia o charakterze praktycznym przekazywane są w postaci 

następujących modułów: działalność gospodarcza na obszarach chronionych, gospodarka odpadami 

w przedsiębiorstwie produkcyjnym, gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie, finasowanie projektów 

środowiskowych, Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne, raport i ocena 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prawne uwarunkowania zarządzania energią, programowanie 

logistyki gospodarki odpadami, przetwarzanie surowców odpadowych, ocena efektywności odnawialnych 

źródeł energii, projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii, rynek energii.  

Wśród kierunkowych efektów uczenia się, związanych z tymi modułami, warto wymienić przede wszystkim: 

 Ma ugruntowaną wiedzę o cyklu życia urządzeń obiektów i systemów technicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych, które służą ochronie zasobów środowiska oraz zrównoważonemu ich wykorzystaniu 

i kształtowaniu, w zakresie zgodnym zrealizowaną specjalnością (K2P_W08). 

 Ma pogłębioną i uporządkowaną znajomość zaawansowanych metod, narzędzi i technik stosowanych przy 

rozwiązywaniu zadań technicznych służących ochronie środowiska, zrównoważonemu gospodarowaniu jego 

zasobami oraz kształtowaniu potencjału przyrody, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością 

(K2P_W09). 

 Zna zaawansowane materiały i technologie wykorzystywane przy rozwiązywaniu zadań technicznych 

służących ochronie środowiska, racjonalnemu gospodarowaniu jego zasobami i/lub odtwarzaniu utraconych 

walorów przyrodniczych, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością (K2P_W10). 

 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu identyfikacji, charakterystyki i prognozowania zagrożeń 

dla środowiska oraz technik i metod ich eliminacji lub ograniczenia dostosowanych do specyfiki obszarów 

zurbanizowanych, przemysłowych i rolniczych (K2P_W12). 

 Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zaawansowanych zadań technicznych o charakterze 

praktycznym z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami, typowych 

dla realizowanej specjalności (K2P_U06). 

 Potrafi ocenić przydatność i na tej podstawie właściwie dobrać, a w razie potrzeby także zmodyfikować, 

typowe metody, narzędzia, materiały, techniki i technologie potrzebne do rozwiązania zaawansowanego 

zadania technicznego o charakterze praktycznym, służącego ochronie i racjonalnemu wykorzystaniu 

zasobów środowiska i/lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych z myślą o zrównoważonym 

rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w warunkach dbałości o kondycję człowieka i innych organizmów 

żywych, w zakresie typowym dla realizowanej specjalności (K2P_U07). 

 Potrafi zastosować typowe oraz samodzielnie zmodyfikowane, stosowane przez siebie metody (m.in. 

analityczne, symulacyjne i eksperymentalne), narzędzia, techniki i technologie w celu formułowania 

i rozwiązywania problemów technicznych z zakresu ochrony środowiska, weryfikowania hipotez, 

racjonalnego gospodarowania jego zasobami i odtwarzania utraconych walorów przyrodniczych, typowych 

dla realizowanej specjalności (K2P_U08). 

 Potrafi samodzielnie dokonywać krytycznej analizy i oceny wad oraz zalet, a także oryginalności 

specjalistycznych rozwiązań technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, 

technik, technologii, usług) z myślą o potrzebie ich optymalizacji w celu ochrony środowiska i racjonalnego 

gospodarowania jego zasobami w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia i doskonalenia własnych 

kompetencji zawodowych, w zgodzie z realizowaną specjalnością (K2P_U11). 

 Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz zrealizować używając właściwych metod, 

technik, technologii i narzędzi typowe urządzenie, obiekt, system lub proces w zakresie zadań technicznych 

zgodnych z realizowaną specjalnością, służących ochronie środowiska, racjonalnemu wykorzystaniu 

zasobów biosfery i/lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych (K2P_U12). 

Dobór właściwych treści nauczania w zakresie zgodności z wymaganiami praktyki gospodarczej i rynku pracy 

jest zapewniony dzięki kontaktom z przedstawicielami przedsiębiorstw i samorządów oraz doświadczeniu osób 
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prowadzących zajęcia, z których wiele łączy pracę na Uczelni z pracą w organizacjach gospodarczych 

lub z takimi organizacjami ściśle współpracuje.  

Uczelnia prowadzi kształcenie w zakresie języka angielskiego na poziomie B2 dla studiów I stopnia. Na studiach 

II stopnia umiejętności językowe studentów ulegają pogłębieniu. Dzięki umiejętnemu doborowi materiału 

tekstowego studenci opanowują słownictwo, związane z kierunkiem studiów, na obu poziomach kształcenia. 

Metody kształcenia wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć na kierunku ochrona środowiska są 

dostosowane do wielu czynników, m.in. do form organizacyjnych zajęć, posiadanej wiedzy studentów oraz 

treści i specyficznych cech przedmiotów, ale przede wszystkim do efektów uczenia się, zarówno kierunkowych, 

jak i przedmiotowych, jakie ma osiągnąć student. Podczas zajęć nauczyciele w możliwie największym stopniu 

stosują metody ukierunkowane na studenta (student centered learning), które pozwalają na przejście 

od nauczania do uczenia się, a nauczyciel skupia się na wspieraniu nauki i zainteresowań studentów oraz 

motywuje ich do samodzielnego poszukiwania informacji.  

Do najczęściej wykorzystywanych metod kształcenia stosowanych na kierunku ochrona środowiska należą 

metody oparte na działalności praktycznej (projektowe, laboratoryjne), metody oglądowe (np. pomiar), metody 

podające, które służą asymilacji wiedzy (wykłady) oraz metoda problemowa, która polega na samodzielnym 

dochodzeniu do wiedzy i obejmuje m.in. formułowanie problemów (w tym inżynierskich) i pomysłów ich 

rozwiązania oraz metody waloryzacyjne eksponujące wartości i postawy. Jedną z podstawowych metod 

kształcenia jest także praca własna studenta (samokształcenie), która jest uzupełnieniem oraz kontynuacją 

pracy z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i pozwala na zrozumienie, utrwalenie, pogłębienie 

wiedzy i kształtowania oraz doskonalenie umiejętności, a także opanowanie nowej partii materiału, 

przygotowanie do nowego tematu/zagadnienia, rozwijanie samodzielności oraz kształtowanie twórczej 

postawy studentów. 

Metody podające stosowane są głównie w celu realizacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy, np. K1P_W02 

„Ma ogólną wiedzę w zakresie wykorzystania zasobów biosfery w działalności człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem podstawowych aspektów technicznych ochrony i kształtowania środowiska” oraz K2P_W14 

„Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomicznych, społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań 

gospodarczego wykorzystania zasobów środowiska, polityki ochrony środowiska, planowania przestrzennego 

oraz działalności technicznej w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością”, a także K1P_W07 „Ma 

elementarną wiedzę z zakresu geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, hydrologii i klimatologii umożliwiającą 

właściwą charakterystykę zasobów biosfery”, który jest osiągany w ramach przedmiotów geologia 

i geomorfologia, gleboznawstwo, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia oraz ochrona 

wód. W ramach tych przedmiotów realizowane są wykłady i/lub ćwiczenia audytoryjne, jako formy zajęć 

dostosowane do przekazywania wiedzy. 

Metodą, bez której realizacja tych efektów nie jest możliwa, zwłaszcza w zakresie zdobycia pogłębionej wiedzy 

jest praca własna studentów. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie zarówno efektu z obszaru wiedzy 

K1P_W03 Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i statystyki umożliwiającą opis, analizę i rozwiązanie 

problemów obliczeniowych w zakresie ochrony środowiska oraz K2P_W09 Ma pogłębioną i uporządkowaną 

znajomość zaawansowanych metod, narzędzi i technik stosowanych przy rozwiązywaniu zadań technicznych 

służących ochronie środowiska, zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami oraz kształtowaniu 

potencjału przyrody, w zakresie zgodnym z realizowaną specjalnością, jak i efektów z obszaru umiejętności np. 

K1P_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane 

informacje, dokonywać ich interpretacji oraz K2P_U04 Komunikuje się w języku obcym w zakresie ochrony 

środowiska i dyscyplin pokrewnych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ ESOKJ. 

Metody waloryzacyjne stosuje się przede wszystkim w celu realizacji efektów z zakresu kompetencji 

społecznych np. K1P_K03, K2P_K02. Dzięki osobistemu zaangażowaniu studentów w tworzenie i obronę 

pewnych wartości, co jest istotą tej metody, jej efektywność jest znaczna.  

Na kierunku ochrona środowiska, na I i II stopniu, dominują jednak metody problemowe oraz metody oparte 

na działalności praktycznej i oglądowe. Metody te służą przede wszystkim realizacji efektów z obszaru 

umiejętności i kompetencji społecznych, w tym tych związanych z kompetencjami inżynierskimi. 
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 studia I stopnia licencjackie – K1P_U03 „Potrafi przygotować dokumentację realizacji zadania praktycznego, 

w tym zadania techniczne z zakresu ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz 

opracować i przedstawić krótką prezentację jego wyników z zastosowaniem technologii informatycznych”; 

K1P_U07 „Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, 

krytycznie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać i formułować prawidłowe wnioski”; 

 studia I stopnia inżynierskie - K1P_U06 „Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych 

zadań technicznych o charakterze praktycznym z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego 

gospodarowania jego zasobami, typowych dla realizowanej specjalności”; K1P_U10 „Potrafi dokonywać 

krytycznej analizy sposobu funkcjonowania oraz oceny istniejących rozwiązań technicznych (w szczególności: 

urządzeń, obiektów, systemów, procesów, technik, technologii, usług) z myślą o potrzebie ich optymalizacji 

w celu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami w warunkach dążenia 

do nabywania doświadczenia i doskonalenia własnych kompetencji zawodowych”; K1P_U16 „Potrafi 

wykonywać zadanie laboratoryjne, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska oraz racjonalnego 

wykorzystania jego zasobów”, który jest osiągany dzięki przedmiotom biologia ogólna, botanika, zoologia, 

chemia ogólna i analityczna, chemia organiczna i fizyczna, fizyka, mikrobiologia, oczyszczanie ścieków, 

metrologia, mechanika płynów podczas ćwiczeń laboratoryjnych, a także gleboznawstwo, ekologia, gdzie 

techniki laboratoryjne stosowane są w badaniach terenowych; 

 studia II stopnia – K2P_U06 Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zaawansowanych 

zadań technicznych o charakterze praktycznym z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego 

gospodarowania jego zasobami, typowych dla realizowanej specjalności; K2P_U10 Potrafi samodzielnie 

i wszechstronnie analizować zjawiska i czynniki wpływające na stan środowiska i zasobów naturalnych, 

zdrowie ludzi oraz kondycję innych organizmów żywych; K2P_U07 Potrafi ocenić przydatność i na tej 

podstawie właściwie dobrać, a w razie potrzeby także zmodyfikować, typowe metody, narzędzia, materiały, 

techniki i technologie potrzebne do rozwiązania zaawansowanego zadania technicznego o charakterze 

praktycznym, służącego ochronie i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska i/lub odtwarzaniu 

utraconych walorów przyrodniczych z myślą o zrównoważonym rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym 

w warunkach dbałości o kondycję człowieka i innych organizmów żywych, w zakresie typowym 

dla realizowanej specjalności.  

Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, w tym 

potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również możliwość realizowania indywidualnych ścieżek 

kształcenia osiągane są między innymi poprzez: 

 wybór specjalności (modułów specjalnościowych obieralnych), 

 wybór i dopasowanie miejsca odbywania praktyki zawodowej,  

 wybór i dopasowanie tematu i zakresu pracy dyplomowej oraz promotora do indywidualnych 

zainteresowań studenta, z zachowaniem określonych wymagań,  

 możliwość korzystania przez studentów, bez dodatkowej odpłatności, ze wszystkich wykładów i ćwiczeń 

(za zgodą prowadzącego ćwiczenia) prowadzonych na Uczelni na innych kierunkach studiów i poziomach 

kształcenia (z możliwością wpisania oceny do dokumentacji studenta jako przedmiotu fakultatywnego), 

 stosowanie – na wniosek studenta – indywidualnej organizacji studiów, polegającej na ustaleniu 

indywidualnych terminów lub sposobów wywiązywania się z obowiązków studenckich wynikających 

z planu studiów i programu kształcenia,  

 możliwości ustalenia dla wyróżniających się studentów indywidualnego planu i programu studiów, 

polegającego na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku albo na zamianie 

przedmiotów w ramach danego kierunku studiów z uwzględnieniem obowiązujących efektów uczenia się.  

Studenci niepełnosprawni WSEiZ mogą liczyć na kompleksową opiekę Uczelni w realizowanym procesie 

kształcenia. System wspierania studentów niepełnosprawnych obejmuje: opiekę Pełnomocnika Rektora 

ds. Studentów Niepełnosprawnych, przystosowanie infrastruktury dydaktycznej Uczelni do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, możliwość wypożyczenia przenośnego sprzętu elektronicznego dla osób 

niepełnosprawnych, pomoc materialną – stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.  
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Pełnomocnik wspomaga studentów niepełnosprawnych w trudnościach dnia codziennego, jak i doradczej 

w zakresie praw osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym 

do uzyskania wyższego wykształcenia, w tym: 

 pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym i kulturalnym Uczelni, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnych rodzajach niepełnosprawności, 

 podjęcie działań zmierzających do likwidowania barier architektonicznych, informacyjnych, 

komunikacyjnych i psychologicznych utrudniających studiowanie, 

 integracja i promocja środowiska studentów niepełnosprawnych; 

 kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych; 

 gromadzenie informacji na temat studentów niepełnosprawnych w Uczelni. 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych składa Rektorowi roczne sprawozdanie z działalności, 

zawierające ewentualne postulaty dotyczące poprawy warunków studiów osób niepełnosprawnych, a tym 

samym podniesienia jakości kształcenia. 

W celu stworzenia studentom niepełnosprawnym lepszych warunków kształcenia, zapewniających wyższą 

efektywność procesu dydaktycznego, w 2010 roku został opracowany dokument pod nazwą „Program 

dostosowania sposobów kształcenia w WSEiZ do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności”. 

Dokument stanowi wytyczne dla Władz Uczelni dla niezbędnych działań, inwestycji i modernizacji w zakresie 

wspierania studentów niepełnosprawnych.  

WSEiZ dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, przystosowanymi do wymagań osób 

niepełnosprawnych, umożliwiającymi prawidłową realizację procesu dydaktycznego. 

W Uczelni została także uruchomiona mini-wypożyczalnia przenośnego sprzętu elektronicznego (w tym 

tabletów) dla osób niepełnosprawnych, utworzona dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską z EFS, PO KL 2007-2013. Pomoc materialna dla studentów niepełnoprawnych w postaci stypendiów 

specjalnych przyznawana jest na podstawie „Regulamin pomocy materialnej dla studentów WSEiZ”, który 

określa warunki, formy, tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Dodatkowo, 

w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek studenta, Rektor lub Prezydent może zwolnić studenta 

z obowiązku wniesienia całości lub części opłat za kształcenie, a także możliwe jest rozłożenie należności na raty 

lub odroczenie terminu płatności. Student niepełnosprawny może także wnioskować o dostosowanie 

organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do jego szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności, np. skorzystać z pomocy tłumacza migowego towarzyszącego studentowi na zajęciach. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału, uwzględniając indywidualne potrzeby poszczególnych 

studentów.  

Studia w Uczelni prowadzone są na podstawie programów studiów, których częścią są m.in. efekty uczenia się 

i plan studiów (harmonogram realizacji programu studiów). Studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska 

kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera trwają 7 semestrów, natomiast kończące się uzyskaniem 

tytułu zawodowego trwają 6 semestrów. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra  

inżyniera i trwają 3 semestry, chyba że student podczas studiów I stopnia nie uzyskał inżynierskich efektów 

uczenia się, wtedy realizuje dodatkowy semestr uzupełniający i ewentualnie różnice programowe. 

Studia I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska prowadzone są wyłącznie w formie niestacjonarnej 

i realizowane są podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych – 8 przeznaczonych na zajęcia i 2 przeznaczonych 

na sesję egzaminacyjną w semestrze. Zajęcia dydaktyczne planowane są w podziale na dwa semestry: zimowy 

i letni. 

Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia oraz studentów wynosi dla: 

 studiów I stopnia: 1323-1345 (studia inżynierskie) lub 1083-1113 (studia licencjackie) w zależności 

od obranej przez studenta ścieżki; 

 studiów II stopnia: 508-522 (studia trzysemestralne) lub 709-723 (studia czterosemestralne) w zależności 

od obranej przez studenta ścieżki. 

Plany studiów podzielone są na moduły zajęć rozumiane są jako: 
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 przedmioty, obejmujące wszystkie formy zajęć prowadzonych pod jedną nazwą na jednym lub wielu 

semestrach, w tym praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe oraz konsultacje i realizacja pracy 

dyplomowej. Wyniki uczenia się uzyskane na danym semestrze przy realizacji poszczególnych form zajęć, 

oceniane są odrębnie. Aby uzyskać punkty ECTS, przypisane danemu przedmiotowi na danym semestrze, 

należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich form zajęć tego przedmiotu; 

 specjalności o charakterze wybieralnym, składające się z określonej w planie studiów liczby przedmiotów. 

Przedmiotom przypisane zostały zakładane efekty uczenia się oraz punkty ECTS, odpowiadające nakładom 

pracy studenta, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę. 

Przyjęto, że 1 punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 

godzin pracy, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

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

programowych, zakładanych efektów uczenia się oraz określeniem sposobu ich weryfikacji, zawarty jest 

w Kartach Przedmiotów. 

Plany studiów I i II stopnia (harmonogramy realizacji programów studiów), prezentujące rozkład zajęć na 

poszczególne semestry studiów, przypisaną każdemu przedmiotowi liczbę godzin i punktów ECTS oraz formę 

prowadzonych zajęć, są częścią programów studiów, które stanowią załącznik 1a (studia I stopnia) i 1b (studia II 

stopnia) do niniejszego raportu. Natomiast charakterystykę zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz 

charakterystykę zajęć służących zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich, uwzględniającą 

podział na nazwę zajęć, formę, liczbę godzin i punktów ECTS przedstawiono w części III raportu w tabelach nr 4 

i 5 odpowiednio. 

Dopuszczono następujące formy realizacji przedmiotów: wykład, ćwiczenia (audytoryjne, w tym lektoraty 

języków obcych; projektowe; laboratoryjne i terenowe), praktyka zawodowa. 

Wykłady mają na celu, przede wszystkim, przekazywanie wiedzy, w mniejszym zakresie kształtowanie 

umiejętności i kompetencji. Pewna część zajęć powinna mieć formę interaktywną. Ćwiczenia audytoryjne mają 

na celu przede wszystkim przekazywanie umiejętności, drogą rozwiązywania zadań praktycznych oraz 

kształtowanie kompetencji, między innymi poprzez inicjowanie samodzielnie skonstruowanych wypowiedzi, 

udział w dyskusjach. Ćwiczenia audytoryjne są interaktywną formą zajęć. Seminaria dyplomowe, jako 

szczególna forma ćwiczeń audytoryjnych (studia I stopnia) lub ćwiczeń projektowych (studia II stopnia), mają 

na celu przekazanie umiejętności komponowania pracy dyplomowej, pozyskiwania informacji ze źródeł 

(literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych) i ich dokumentowania oraz posługiwania się 

metodami analizy danych odpowiednimi dla kierunku ochrona środowiska i specjalności studiów. Ponadto 

seminaria dyplomowe powinny kształtować umiejętności w zakresie integrowania uzyskanych informacji, 

dokonywania ich interpretacji, a także wnioskowania oraz formułowania i uzasadniania opinii. Powinny również 

kształtować umiejętność prezentowania samodzielnie zbudowanych tez i wniosków. Ćwiczenia projektowe 

mają na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych 

i obliczeniowych na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. 

Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe mają na celu przekazanie umiejętności realizowania zadań o charakterze 

badawczym lub związanym z praktyką gospodarczą oraz umiejętności dokonywania analizy wyników i przebiegu 

realizowanych zadań. Praktyki zawodowe mają na celu weryfikację zdobytej wiedzy z praktyką gospodarczą 

oraz zastosowanie zdobytych umiejętności i kompetencji społecznych.  

Programy studiów I i II stopnia zakładają również realizację części zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, w tym w formie wideowykładów prowadzonych na żywo za pośrednictwem platformy 

komunikacyjnej ZOOM, Microsoft Teams (Office 365) lub innych narzędzi informatycznych zapewniających 

bezpośrednią i bieżącą komunikację między studentem a nauczycielem. Przed rozpoczęciem semestru Dziekan 

Wydziału Inżynierii i Zarządzania wyznacza przedmioty, które będą realizowane w tej formie. Część zajęć 

z języka obcego prowadzona jest przy pomocy Serwisu E-learningowego WSEiZ (platformy moodle). Platforma 

jest środowiskiem dydaktycznym, miejscem spotkań i wspólnej pracy, zawierającym lekcje teoretyczne 

i praktyczne poświęcone zagadnieniom gramatycznym i słownikowym oraz poszczególnym umiejętnościom 

językowym: słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Platforma oferuje stały dostęp do cyfrowych materiałów wideo, 
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audio, animacji i zbiorów multimedialnych zadań i ćwiczeń kompleksowo rozwijających znajomość języka 

angielskiego. 

Liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość nie może przekroczyć 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów: 

 6 semestralne studia I stopnia – nie więcej niż 90 ECTS; 

 7 semestralne studia I stopnia – nie więcej niż 105 ECTS; 

 3 semestralne studia II stopnia – 45 ECTS; 

 4 semestralne studia II stopnia – 60 ECTS. 

Liczba studentów uczestniczących w wykładach nie jest ograniczona, liczba studentów uczestniczących 

w ćwiczeniach audytoryjnych to maksymalnie 30, natomiast w zajęciach projektowych i laboratoryjnych grupy 

mogą liczyć maksymalnie 15 osób. 

 

Proporcje liczby godzin przypisanych poszczególnym formom 
– studia I stopnia – 6 semestrów (licencjat); niestacjonarne 

Lp Moduł zajęć W A P L SUMA 

1 Przedmioty wspólne 254 454 15 180 903 

2 Specjalność: Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa 8 64 92 16 180 

3 Specjalność: Efektywność energetyczna 18 94 88 8 208 

4 Specjalność: Ochrona biosfery 0 158 24 28 210 

Razem 1+2 
262 518 107 196 1083 

24% 48% 10% 18%   

Razem 1+3 
272 548 103 188 1111 

24% 49% 9% 17%   

Razem 1+4 
254 612 39 208 1113 

23% 55% 4% 19%   

Proporcje liczby godzin przypisanych poszczególnym formom 
– studia I stopnia – 7 semestrów (inżynier); niestacjonarne 

Lp Moduł zajęć W A P L SUMA 

1 Przedmioty wspólne 336 508 55 220 1119 

2 Specjalność: Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa 8 72 108 16 204 

3 Specjalność: Efektywność energetyczna 18 98 84 8 208 

4 Specjalność: Ochrona biosfery 0 158 40 28 226 

Razem 1+2 
344 580 163 236 1323 

26% 44% 12% 18%   

Razem 1+3 
354 606 139 228 1327 

27% 46% 10% 17%   

Razem 1+4 
336 666 95 248 1345 

25% 50% 7% 18%   

Proporcje liczby godzin przypisanych poszczególnym formom 
– studia II stopnia – 3 semestry (magister inżynier); niestacjonarne 

Lp Moduł zajęć W A P L SUMA 

1 Przedmioty wspólne 112 116 34 12 274 

2 Specjalność: Menedżer energii 74 104 40 16 234 

3 Specjalność: Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie 82 68 76 12 238 

4 Specjalność: Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa 56 96 84 12 248 
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5 Specjalność: Zdrowie i środowisko 52 148 36 0 236 

Razem 1+2 
186 220 74 28 508 

37% 43% 15% 6%   

Razem 1+3 
194 184 110 24 512 

38% 36% 21% 5%   

Razem 1+4 
168 212 118 24 522 

32% 41% 23% 5%   

Razem 1+5 
164 264 70 12 510 

32% 52% 14% 2%   

(W-wykład; A-ćwiczenia audytoryjne; P-ćwiczenia projektowe; L-ćwiczenia laboratoryjne) 

 

Należy także wspomnieć, że od marca 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz 

w trosce o zdrowie studentów, nauczycieli i innych pracowników WSEiZ, funkcjonowanie Uczelni zostało 

ograniczone, a jej działalność, w tym dydaktyczna, została zorganizowana w taki sposób, aby w maksymalnym 

stopniu zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom społeczności akademickiej WSEiZ. Sposób 

funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

oraz sposób organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 określają 

zarządzenia Rektora z dnia 30.09.2020 r. odpowiednio o numerach 38/2020 i 35/2020. Zajęcia dydaktyczne 

na studiach I i i II stopnia na kierunku ochrona środowiska są realizowane w formie hybrydowej – część zajęć 

odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej), część w budynkach 

Uczelni. Zajęcia wykładowe, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe prowadzi się w trybie zdalnym. Zajęcia 

o charakterze praktycznym lub inne, które wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego zajęcia 

z uczestnikami i nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

w szczególności zajęcia laboratoryjne i terenowe mogą być prowadzone w tradycyjnej formie, w tym 

w budynkach WSEiZ z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Zajęcia z wychowania fizycznego 

są zastąpione poprzez realizację zajęć prowadzonych przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość  

(e-learningu) – „Edukacja zdrowotna”. Sposób realizacji studenckich praktyk zawodowych określany jest 

w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W uzasadnionych 

przypadkach praktyki mogą być realizowane zdalnie lub w innej formie, zapewniającej osiągnięcie zakładanych 

efektów uczenia się – np. w formie zajęć symulowanych lub projektów praktycznych prowadzonych przez 

nauczycieli akademickich lub w późniejszym terminie bez warunkowej rejestracji na następny semestr i bez 

konieczności wniesienia opłaty za powtórną realizację rygoru w ramach przedmiotu. Sposób realizacji zajęć 

uzależniony jest przede wszystkim od specyfiki poszczególnych przedmiotów, a także form i roku studiów. 

Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia zajęć - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub w budynkach Uczelni - podejmuje Dziekan.  

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej są prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 

zapewniających synchroniczną i/lub asynchroniczną komunikację między prowadzącym i uczestnikiem zajęć, 

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności prowadzone są za pośrednictwem 

platformy komunikacyjnej ZOOM i przy wykorzystaniu licencji zakupionych przez WSEiZ. W uzasadnionych 

przypadkach do prowadzenia zajęć wykorzystywane są inne narzędzia informatyczne np. Microsoft Teams 

(Office 365), uczelniany Serwis e-learningowy WSEiZ lub inne spełniające wymienione warunki. Zajęcia 

dydaktyczne w formie zdalnej na studiach I i II stopnia odbywają się w terminach określonych w rozkładach 

zajęć dla danego kierunku, stopnia, roku i formy studiów. W przypadku zajęć prowadzonych w trybie 

synchronicznym, prowadzący zajęcia zapewnia studentom dostęp do treści edukacyjnych do wykorzystania 

poza godzinami zajęć. Udostępnienie treści edukacyjnych może odbywać się w szczególności z wykorzystaniem 

Chmury edukacyjnej WSEiZ. 
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Szczegółowe zasady dotyczące sposobów weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, organizacji zaliczeń 

i egzaminów oraz monitorowania i sprawowania nadzoru nad organizacją i jakością zajęć dydaktycznych 

prowadzonych zdalnie określone są w zarządzeniu nr 35/2020 Rektora WSEiZ z dnia 30.09.2020 r. w sprawie 

organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

Integralną częścią programów studiów I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska są studenckie praktyki 

zawodowe, które stanowią weryfikację i uzupełninie wiedzy oraz możliwość zastosowania nabytych 

umiejętności i kwalifikacji. Program studiów I stopnia przewiduje praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 

6 miesięcy, które realizowane są w dwóch częściach i za które student uzyskuje łącznie 24 ECTS. 

Praktyka zawodowa na studiach I stopnia 6-semestralnych (licencjackich), niestacjonarnych realizowana jest 

w dni powszednie, równolegle do zajęć organizowanych w soboty i niedziele: 

 podczas 5 semestru studiów, w wymiarze 2 miesięcy; 

 podczas 6 semestru studiów, wymiarze 4 miesięcy. 

Praktyka zawodowa na studiach I stopnia 7-semestralnych (inżynierskich), niestacjonarnych realizowana jest 

w dni powszednie, równolegle do zajęć organizowanych w soboty i niedziele: 

 podczas 6 semestru studiów, w wymiarze 2 miesięcy; 

 podczas 7 semestru studiów, w wymiarze 4 miesięcy. 

Program studiów II stopnia przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze 3 miesięcy, za które student uzyskuje 

12 ECTS. Praktyki odbywają się podczas 3 semestru studiów niestacjonarnych w dni powszednie, równolegle 

do zajęć organizowanych w soboty i niedziele. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na inny termin 

realizacji praktyki. Szczegółowe programy praktyk zawodowych zawarte są kartach przedmiotów, stanowiących 

część programów studiów (załącznik nr 1a i 1b do niniejszego raportu). 

Efekty uczenia się określone dla praktyk zawodowych studenci osiągają poprzez wykonywanie obowiązków, 

analogicznych do obowiązków pracowniczych, pod opieką i nadzorem wyznaczonego pracownika 

przedsiębiorstwa (organizacji) oraz zapoznanie się z działalnością całego przedsiębiorstwa (organizacji). 

Studenci odbywają praktykę w instytucjach i przedsiębiorstwach w zakresie zadań związanych z kierunkiem 

studiów. Podmiotami / zakładami pracy zalecanymi do realizacji praktyk są urzędy administracji państwowej 

szczebla centralnego i wojewódzkiego, inspektoraty ochrony środowiska, wydziały ochrony środowiska 

jednostek terytorialnych administracji publicznej, jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska 

w przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwa branży odnawialnych źródeł energii, placówki naukowe zajmujące się 

ochroną środowiska, okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, oczyszczalnie ścieków komunalnych, stacje 

uzdatniania wody, kompostownie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów, firmy konsultingowe zajmujące się 

ochroną i inżynierią środowiska, firmy komercyjne stosujące technologie w zakresie ochrony środowiska, parki 

narodowe i krajobrazowe, gospodarstwa zrównoważone i ekologiczne. 

Praktykę zalicza Dziekan na wniosek Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk. Szczegółowe informacje o zasadach 

realizacji praktyk zawodowych oraz wymaganych dokumentach określa Regulamin studenckich praktyk 

zawodowych (zarządzenie nr 36/2020 Rektora WSEiZ z dnia 30 września 2020 r.). 

Dla potrzeb realizacji praktyk zostały podpisane porozumienia z licznymi przedsiębiorstwami/instytucjami, 

które zapewniają odpowiednią liczbę miejsc praktyk, są to m.in.:  

 Atlas Copco Polska Sp. z o.o.; 

 Insignes Labs p. z o.o.; 

 Spółdzielnia Mleczarska "MAZOWSZE"; 

 Urząd Gminy w Sławnie, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; 

 Urząd Miasta st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów; 

 Project Energy; 

 Mazowiecka Agencja Energetyczna; 

 Veolia Industry Polska Sp. z o.o.; 

 Urząd Gminy Leoncin; 

 Urząd Miejski w Płońsku. 
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Miejsce odbywania praktyki zawodowej jest indywidualnie dobierane dla poszczególnych studentów, stąd 

liczba tych miejsc jest równa lub nieznacznie mniejsza, niż liczba studentów, realizujących praktyki. 

Dobór treści kształcenia w celu realizacji inżynierskich efektów uczenia się został szczegółowo przedstawiony 

na początku opisu kryterium 2. Formy realizacji przedmiotów, na których studenci uzyskują kompetencje 

inżynierskie są takie same jak w przypadku pozostałych przedmiotów - wykład, ćwiczenia (audytoryjne, 

projektowe, laboratoryjne i terenowe), praktyka zawodowa. Zestawienie modułów kształcenia z podaniem 

liczby godzin poszczególnych form zajęć dla studiów inżynierskich I stopnia przedstawia poniższa tabela: 

NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU RAZEM W A P L 

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia 10 10 0 0 0 

Biochemia 30 18 0 0 12 

Biologia ogólna 34 18 0 0 16 

Botanika  26 0 10 0 16 

Chemia ogólna i analityczna 34 0 18 0 16 

Chemia organiczna i fizyczna  34 0 18 0 16 

Ekologia 24 12 0 0 12 

Fizyka 38 10 16 0 12 

Gleboznawstwo 18 0 10 0 8 

Grafika inżynierska 32 0 0 16 16 

Hydrologia i gospodarowanie wodą 34 18 0 16 0 

Inżynieria procesowa 30 14 16 0 0 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej 7 0 0 7 0 

Mechanika płynów 26 14 0 0 12 

Metrologia 46 26 8 0 12 

Mikrobiologia 24 0 16 0 8 

Monitoring środowiska 16 0 16 0 0 

Ochrona atmosfery 26 10 16 0 0 

Ochrona wód 18 18 0 0 0 

Oczyszczanie ścieków 30 18 0 0 12 

Podstawy gospodarki odpadami 34 18 0 0 16 

Prawo ochrony środowiska 10 0 10 0 0 

Techniki odnowy środowiska 18 0 18 0 0 

Technologia informacyjna 20 8 0 0 12 

Technologie bioenergetyczne 20 0 12 8 0 

Teledetekcja i GIS 16 0 16 0 0 

Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska 10 10 0 0 0 

Zarządzanie środowiskowe 16 8 0 8 0 

Zoologia 24 0 8 0 16 

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna 24 8 16 0 0 

Specjalność: Odnawialne źródła energii, 
gospodarka wodna i odpadowa 

204 8 72 108 16 

RAZEM 
933 246 296 163 228 

  26% 32% 17% 24% 

(W-wykład; A-ćwiczenia audytoryjne; P-ćwiczenia projektowe; L-ćwiczenia laboratoryjne) 

Z powyższych danych wynika, że zajęcia, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich na studiach 

I stopnia obejmują 933 godziny kontaktowe, a ćwiczenia stanowią 74% tych zajęć.  
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Zestawienie modułów kształcenia z podaniem liczby godzin poszczególnych form zajęć dla studiów II stopnia 

zawierają następne tabele: 

NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU RAZEM W A P L 

Semestr uzupełniający 

Oddziaływanie energetyki i gospodarki 
odpadowej na środowisko 

25 15 10 0 0 

Technologie bioenergetyczne 20 0 12 8 0 

Chemia organiczna i fizyczna 34 0 18 0 16 

Rachunek kosztów 10 0 10 0 0 

Procesy produkcyjne 60 15 15 15 15 

Ochrona atmosfery 26 10 16 0 0 

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia 26 10 16 0 0 

RAZEM SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY 201 50 97 23 31 

Przedmioty wspólne dla kierunku 

Ekotoksykologia 38 14 12 0 12 

Modelowanie w naukach o środowisku 12 0 12 0 0 

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony 
przyrody 

16 8 8 0 0 

Organizacja i zarządzanie gospodarką 
odpadami 

20 8 12 0 0 

Statystyka matematyczna 20 8 12 0 0 

Zanieczyszczanie wód i metody jego 
ograniczania 

20 8 12 0 0 

Zarządzanie projektem 20 8 0 12 0 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej 10 0 0 10 0 

Polityka ochrony środowiska 30 18 12 0 0 

Prawo i ekonomika ochrony środowiska 28 16 12 0 0 

Zanieczyszczanie powietrza i metody jego 
ograniczania 

22 10 12 0 0 

RAZEM PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA KIERUNKU 236 98 104 22 12 

RAZEM 437 148 201 45 43 

 

NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU RAZEM W A P L 

SPECJALNOŚĆ: MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Działalność gospodarcza na obszarach 
chronionych 

20 8 0 12 0 

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym 

20 8 12 0 0 

Gospodarka wodą i ściekami w 
przedsiębiorstwie 

20 8 12 0 0 

Marketing ekologiczny przedsiębiorstw 8 0 8 0 0 

Prawo administracyjne 10 10 0 0 0 

Finansowanie projektów środowiskowych 16 0 0 16 0 

Krajowy System Ocen Oddziaływania na 
Środowisko i oceny strategiczne 

34 10 12 12 0 

Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko 

28 8 8 12 0 

Seminarium magisterskie 24 0 0 24 0 
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Wskaźniki stanu środowiska 20 8 0 0 12 

Zarządzanie strategiczne 10 10 0 0 0 

RAZEM DLA SPECJALNOŚCI 
210 70 52 76 12 

  33% 25% 36% 6% 

SPECJALNOŚĆ: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA 

Gospodarka wodą i ściekami w 
przedsiębiorstwie 

20 8 12 0 0 

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła 
energii 

16 8 0 8 0 

Prawne uwarunkowania zarządzania energią 10 10 0 0 0 

Programowanie logistyki gospodarki odpadami 42 14 16 12 0 

Przetwarzanie surowców odpadowych I 44 8 12 12 12 

Finansowanie projektów środowiskowych 16 0 0 16 0 

Ocena efektywności odnawialnych źródeł 
energii 

16 0 16 0 0 

Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł 
energii 

24 0 12 12 0 

Rynek energii 20 8 12 0 0 

Seminarium magisterskie 24 0 0 24 0 

RAZEM DLA SPECJALNOŚCI 
232 56 80 84 12 

  24% 34% 36% 5% 

(W-wykład; A-ćwiczenia audytoryjne; P-ćwiczenia projektowe; L-ćwiczenia laboratoryjne) 

 

Zajęcia, prowadzące do uzyskania efektów inżynierskich dla osób, rozpoczynających studia nie posiadając tytułu 

inżyniera, obejmują zakres 647-669 godzin, niezależnie od indywidualnie wyznaczanych różnic programowych. 

Ćwiczenia obejmują 66-71% tych zajęć. Zwykle tym osobom wyznaczane są różnice programowe z zakresu 

przedmiotów biologicznych (biologia ogólna, botanika, zoologia, ekologia), obejmujących dalsze 108 godzin 

zajęć, w tym 60 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Zasady, warunki przyjęć i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów w WSEiZ na określa uchwała 

nr 2/06/2019 Senatu WSEiZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie regulaminu przyjęć na studia do WSEiZ w roku 

akademickim 2020/2021. Studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska kierowane są do absolwentów szkół 

średnich posiadających świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (lub równorzędne w przypadku osób kształcących się na 

poziomie szkoły średniej za granicą). Kandydaci kwalifikowani są na studia I stopnia na podstawie pozytywnych 

wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym, do wyczerpania limitu miejsc określonych zarządzeniem przez 

Rektora WSEiZ. 

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska mogą ubiegać się osoby, które posiadają 

co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kandydaci kwalifikowani są na studia II stopnia na podstawie 

kolejności zapisów, do wyczerpania limitu miejsc określonych zarządzeniem przez Rektora WSEiZ. W przypadku 

kandydatów, których dotychczasowe kształcenie nie było związane z problematyką ochrony środowiska 

Dziekan może wyznaczyć różnice programowe. Kandydaci, którzy uzyskali podczas studiów I stopnia 

inżynierskie efekty uczenia się, po ukończeniu studiów otrzymają dyplom magistra inżyniera. Kandydaci, którzy 

podczas studiów I stopnia nie uzyskali inżynierskich efektów uczenia się, uzyskają inżynierskie efekty uczenia się 

realizując semestr uzupełniający i ewentualne różnice programowe. Po zakończeniu studiów otrzymują tytuł 

magistra inżyniera.  

Rekrutacja na studia I i II stopnia prowadzona jest ze wskazaniem preferencji odnośnie specjalności, ale bez 

ostatecznego wyboru, który następuje w przypadku studiów I stopnia po drugim semestrze, a w przypadku 

studiów II stopnia po pierwszym.  

Zasady, warunki i trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych 

w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej, zostały uregulowane w Regulaminie studiów WSEiZ, przyjętym 

uchwałą Senatu WSEiZ nr 1/04/2019 z dnia 16.04.2019 r. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym 

także zagranicznej, do WSEiZ, gdzie student zostaje wpisany na semestr następujący po wynikającym 

z podzielenia przez 30 punktów ECTS uzyskanych przed przeniesieniem, lub niższy. W przypadku, gdy 

przed przeniesieniem student studiował na uczelni niestosującej systemu ECTS, student może zostać wpisany 

na semestr nie wyższy niż bezpośrednio następujący po ostatnim w pełni zaliczonym przed przeniesieniem. 

Warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości wynikających z programu studiów, w tym różnic 

programowych dla studenta przenoszącego się lub wznawiającego studia określa dziekan wydziału 

przyjmującego. Student ma prawo ubiegać się o przeniesienie i uznanie zajęć zaliczonych na innym wydziale 

WSEiZ, jak też w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

oraz Regulaminem studiów WSEiZ. Decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta, w tym uznaniu efektów 

i okresów kształcenia oraz kwalifikacji, podejmuje na jego wniosek dziekan, lub w przypadku poszczególnych 

przedmiotów upoważniona przez dziekana osoba prowadząca przedmiot, po zapoznaniu się z przedstawioną 

przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych na innym wydziale WSEiZ albo poza Uczelnią. 

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innym wydziale WSEiZ lub w innej uczelni, w tym także 

zagranicznej, jest stwierdzenie zbieżności efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji zajęć, 

odpowiadających zajęciom określonym w programie studiów na kierunku studiów, profilu kształcenia 

i specjalności, na którym student studiuje lub zamierza podjąć studia. Student otrzymuje w jednostce 

przyjmującej WSEiZ, taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku 

realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce. Przeliczenia oceny uzyskanej przez studenta 

przyjmowanego w wyniku przeniesienia, zgodnie z systemem stosowanym w WSEiZ dokonuje dziekan wydziału 

przyjmującego. Przy zmianie kierunku lub/i formy odbywania studiów, dziekan nakłada obowiązek złożenia 

określonych egzaminów i zaliczeń wynikających z różnic programowych. Student, podejmujący jedno 

lub dwusemestralne studia na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+, po powrocie kontynuuje 

studia na kolejnym semestrze. Warunki zaliczenia przedmiotów reguluje trójstronne Porozumienie o programie 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 37 

 

studiów (Learning Agreement), w taki sposób, aby zminimalizować różnice programowe pomiędzy programami 

studiów w obu uczelniach. W przypadku gdy w zagranicznej uczelni przyjmującej program nie uwzględnia 

przedmiotów obowiązujących studenta według programu studiów w WSEiZ, do porozumienia o Programie 

studiów sporządzany jest aneks, w którym określa się przedmioty, które zostaną zaliczone przez studenta 

w trakcie lub po powrocie z wymiany lub w kolejnym roku akademickim. Dziekan po powrocie studenta zalicza 

semestr studiów z obowiązkiem zaliczenia tych przedmiotów w następnym semestrze lub roku. Jeśli student nie 

zrealizuje programu studiów zawartego w trójstronnym porozumieniu, dziekan może odmówić zaliczenia 

semestru, w czasie którego przebywał na wymianie w uczelni przyjmującej. Dziekan może skierować studenta 

na powtarzanie danego semestru lub roku albo wpisać go warunkowo na kolejny semestr, określając termin 

uzupełnienia zaległości, jeżeli uzna przyczyny niezrealizowania programu za uzasadnione. Punkty ECTS uzyskane 

poza WSEiZ zostają uznane przez dziekana w miejsce punktów i przedmiotów zawartych w programie studiów 

w przypadku zbieżności efektów uczenia się tych przedmiotów w obydwu uczelniach. 

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 

przeprowadzane jest w WSEiZ na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz uchwały nr 4/04/2019 Senatu WSEiZ z dnia 16.04.2019 r. w sprawie określenia organizacji 

potwierdzania efektów uczenia się, a także w zgodzie z zarządzeniem nr 4/2019 Rektora WSEiZ z dnia 

09.05.2019 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania efektów 

uczenia się. Procedura ta jest formalnym procesem weryfikacji posiadanych efektów uczenia się 

zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego 

instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, posiadanych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia WSEiZ. Efekty uczenia się potwierdza 

się w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się zawartym w programie studiów określonego kierunku, 

poziomu i profilu studiów prowadzonych w WSEiZ. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć 

studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć w ramach programu studiów 

na określonym kierunku, poziomie i profilu. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym 

efektom uczenia się określonym dla danego przedmiotu w programie studiów. Przyjęte metody weryfikacji 

efektów uczenia się mogą być inne niż metody stosowane w odniesieniu do weryfikacji osiągnięcia przez 

studentów efektów uczenia się. Wynik weryfikacji wyrażony jest w skali ocen przyjętej w Regulaminie studiów 

WSEiZ. W przypadku podjęcia studiów przez osobę ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się, oceny 

uzyskane na podstawie procedury, są wliczane do średniej ocen ze studiów, zgodnie z Regulaminem studiów 

WSEiZ. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 

 dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.), i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; 

 kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu 

szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa 

w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 

ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, 

str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; 

 kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 

 kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia 

lub drugiego stopnia. 

Postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się jest prowadzone na wniosek osoby 

zainteresowanej, będącej kandydatem na studia w WSEiZ. Za przeprowadzenie postępowania związanego 

z potwierdzeniem efektów uczenia się WSEiZ pobiera opłaty. Zasady pobierania opłat za tę usługę 

oraz wysokość tych opłat określona jest odrębnym zarządzeniem. Potwierdzenia dokonuje komisja 

ds. potwierdzania efektów uczenia się, która powoływana jest dla każdego z kierunków studiów, dla którego 
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przewiduje się realizację procedury potwierdzania efektów uczenia się, przez dziekana wydziału. Dziekan jest 

przewodniczącym tej komisji. W skład komisji, poza przewodniczącym, wchodzi co najmniej 2 nauczycieli 

akademickich, w tym pełnomocnik dziekana ds. jakości na danym kierunku studiów. W pracach komisji mogą 

brać udział przedstawiciele pracodawców współpracujący z WSEiZ oraz przedstawiciel studentów zgłoszony 

przez samorząd studencki WSEiZ, którzy mają głos doradczy. Weryfikacji efektów uczenia się dokonuje 

wskazana przez dziekana osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu, o którego zaliczenie ubiega się 

kandydat. Z weryfikacji efektów uczenia się sporządza ona protokół, który przekazuje do komisji 

ds. potwierdzania efektów uczenia się. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się kandydat składa 

do rektora za pośrednictwem dziekana wydziału. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające 

osiągnięte efekty uczenia się, którymi są Curriculum Vitae, w przypadku przyjęcia na studia pierwszego stopnia 

- dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 stopnia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) lub w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia - 

dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 3 stopnia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.), dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie 

zawodowe oraz inne dokumenty np.: certyfikat ukończenia kursu, szkolenia, certyfikat językowy, zakres 

obowiązków służbowych, dokumenty potwierdzające udział w projekcie i zakres pełnionych w nim 

obowiązków, itp. Rektor przekazuje wniosek za pośrednictwem dziekana do właściwej komisji 

ds. potwierdzania efektów uczenia się. Komisja przeprowadza procedurę potwierdzania efektów uczenia się 

uzyskanych poza systemem studiów i ocenę ich zbieżności z efektami uczenia się określonymi w programie 

studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu uczenia się w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych 

efektów uczenia się wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS. Z przeprowadzonej procedury potwierdzania 

efektów uczenia się sporządza się protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla osoby ubiegającej się 

o potwierdzenie efektów uczenia się i komisji. Protokół z przeprowadzonej procedury potwierdzania efektów 

uczenia się, stanowi załącznik do decyzji o wpisanie kandydata na listę studentów. Na podstawie uzyskanej 

liczby punktów ECTS, komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się tworzy listę rankingową kandydatów 

uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Przyjęcie 

na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, którego 

dokonuje z upoważnienia rektora dziekan wydziału, uwzględniając ocenę komisji ds. potwierdzania efektów 

uczenia się oraz listę rankingową kandydatów. W przypadku przyjęcia kandydata na studia, wniosek kandydata 

o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z załączoną do wniosku dokumentacją oraz dokumentacją 

potwierdzającą uzyskane efekty uczenia się i umową o warunkach odpłatności za przeprowadzoną procedurę, 

są przechowywane w teczce akt osobowych studenta. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia, 

dokumentacja ta jest przechowywana przez 6 miesięcy od daty wydania decyzji. Odmowa przyjęcia na studia 

następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji nie przysługuje prawo odwołania. Jednak strona 

niezadowolona z decyzji może wnieść wniosek do rektora o ponowne rozpoznanie wniosku. Wniosek składa się 

bezpośrednio do rektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Liczba studentów na danym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych 

w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym 

kierunku, poziomie i profilu uczenia się. Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się 

następują zgodnie z listą rankingową, do wyczerpania limitu miejsc. Studenci przyjęci na studia w wyniku 

potwierdzania efektów uczenia się, odbywają studia według indywidualnego planu studiów określonego 

przez dziekana i pod opieką naukową, i są włączone do regularnego trybu studiów, nie tworzy się dla nich 

odrębnych programów studiów. 

Proces dyplomowania w WSEiZ przebiega na podstawie Regulaminu studiów WSEiZ oraz zarządzenia 

nr 31/2019 Rektora z dnia 30.09.2020 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania dla studentów WSEiZ. Proces 

dyplomowania rozpoczyna się udostępnieniem studentom propozycji tematów prac dyplomowych najpóźniej 

na 2 semestry przed planowym zakończeniem studiów, a kończy złożeniem egzaminu dyplomowego. Praca 

dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym, decyzję w tej sprawie podejmuje 

na wniosek studenta Dziekan w porozumieniu z promotorem. Promotora i temat pracy dyplomowej wybiera 
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student. W każdym roku akademickim 1 promotorowi może być powierzona opieka nad nie więcej niż 

18 pracami dyplomowymi, przy czym nie więcej niż 8 pracami magisterskimi realizowanymi na wydziale. 

Promotorów prac dyplomowych wyznacza Dziekan spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora. Na studiach II stopnia Dziekan może, w porozumieniu z promotorem, powołać dodatkowo konsultanta 

pracy dyplomowej, którym może być osoba z tytułem zawodowym magistra i z doświadczeniem 

oraz dorobkiem zawodowym powiązanym z tematyką pracy. Na studiach I stopnia, za zgodą Dziekana, 

promotorem pracy dyplomowej może być osoba z tytułem zawodowym magistra i z doświadczeniem 

oraz dorobkiem zawodowym powiązanym z tematyką pracy. 

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego 

albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta 

związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania 

i wnioskowania. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca 

projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, 

technologiczna lub artystyczna. Za pracę dyplomową mogą być uznane prace wykonane w ramach 

studenckiego ruchu naukowego.  

Listy tematów prac dyplomowych w danym roku akademickim dla danego kierunku, stopnia i profilu studiów 

przygotowywane są przez Zespół Dydaktyczny ds. Dyplomowania na podstawie propozycji nauczycieli 

akademickich i innych osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych, i zatwierdzane przez Dziekana. 

Student dokonuje wyboru tematu pracy dyplomowej z listy proponowanych tematów, przedstawionych przez 

Dziekana dla danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie później niż na 10 miesięcy przed terminem 

złożenia pracy dyplomowej. Student ma prawo, w porozumieniu z promotorem, zgłosić propozycję tematu 

pracy dyplomowej. Dziekan wydziału zatwierdza tematy prac dyplomowych, po zaopiniowaniu ich przez Zespół 

Dydaktyczny ds. Dyplomowania. Każdy temat powinien być realizowany przez jednego studenta. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wspólne prace dyplomowe, przy czym zakres pracy każdego 

ze studentów musi być wyraźnie określony przez promotora pracy. Zgodę na wspólne realizowanie pracy 

dyplomowej wyraża Dziekan po zasięgnięciu opinii Zespołu Dydaktycznego ds. Dyplomowania. Praca 

dyplomowa powinna być wykonana w wersji papierowej w trzech egzemplarzach, w formacie A4 oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD. W całej pracy należy zastosować jednolity system oznaczania przypisów, rozdziałów 

i podrozdziałów, rysunków, tabel, schematów i załączników, numerację stron. Szczegółowe wymogi redakcyjne 

może określić Dziekan. 

Przed złożeniem przez studenta pracy w dziekanacie promotor dokonuje kontroli antyplagiatowej części 

pisemnej pracy dyplomowej za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), w szczególności ustala 

czy: 

 którykolwiek ze współczynników Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (PRP) nie przekracza 30%,  

 zapożyczone fragmenty badanej pracy są właściwie oznaczone, 

 próbowano dokonać manipulacji w tekście badanej pracy dyplomowej w celu ukrycia plagiatu 

oraz zafałszowania wartości współczynników PRP, 

 występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła, 

 JSA rozpoznał fragmenty innego stylu pisania. 

W przypadku stwierdzenia przez promotora, że praca dyplomowa zawiera nadmierną liczbę zapożyczeń 

lub w tekście dokonano zabiegów redakcyjnych w celu manipulacji tekstem, promotor wzywa studenta 

do poprawy pracy w wyznaczonym terminie. Poprawiona praca zostaje przekazana do kontroli antyplagiatowej 

w JSA jako kolejna próba w ramach tego samego badania. Dziekan może zażądać od promotora pisemnego 

wyjaśnienia akceptacji wyniku kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej, w szczególności w przypadku 

przekroczenia 30% przez którykolwiek współczynnik Procentowego Rozmiaru Podobieństwa. Jeśli analiza 

wyniku kontroli antyplagiatowej nie budzi zastrzeżeń, promotor akceptuje w JSA jej wynik oraz drukuje 

i podpisuje raport z badania antyplagiatowego w JSA lub generuje plik pdf raportu i przekazuje go 

elektronicznie studentowi. Student składa w dziekanacie jeden z egzemplarzy pracy w wersji papierowej 

wraz z adnotacją promotora na stronie tytułowej stwierdzającą jej przyjęcie oraz podpisanym przez promotora 
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raportem z JSA, a także dołącza zaakceptowaną przez promotora wersję elektroniczną pracy na płycie CD. 

Podpisany przez promotora raport z badania antyplagiatowego w JSA dołącza się do akt studenta. Złożone 

prace dyplomowe są cyfrowo archiwizowane w uczelnianym systemie oraz w Ogólnopolskim Repozytorium 

Pisemnych Prac Dyplomowych, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

Dyplomant odpowiada za sposób i uczciwość cytowania oraz przestrzeganie praw autorskich. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia praw autorskich, dyplomant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją 

dyscyplinarną, niezależnie od odpowiedzialności karnej i cywilnej. Oceny pracy dyplomowej dokonuje 

oddzielnie promotor pracy (w formie opinii) oraz recenzent, którym może być nauczyciel akademicki 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Recenzenta wyznacza Dziekan, a gdy Dziekan jest 

promotorem – Rektor lub Prorektor. W przypadku znaczących rozbieżności w ocenie pracy Dziekan może 

powołać drugiego recenzenta, natomiast w przypadku negatywnej oceny pracy dokonanej przez recenzenta, 

decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje właściwy Dziekan na podstawie oceny 

pracy dokonanej przez drugiego recenzenta. W przypadku dwóch niedostatecznych ocen pracy, student może 

dokonać poprawy pracy i ponownie złożyć ją u promotora. Praca taka podlega ponownej ocenie w tym samym 

trybie. Opinia i recenzja pracy dyplomowej jest jawna i udostępniana w dziekanacie Wydziału Inżynierii 

i Zarządzania.  

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie wszystkich egzaminów, uzyskanie 

zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów oraz uzyskanie pozytywnych 

opinii promotora i recenzenta pracy, a także rozliczenie się z Uczelnią z należnych opłat i innych obowiązków. 

Za organizację egzaminu dyplomowego odpowiada Dziekan, starając się brać pod uwagę potrzeby, zgłaszane 

przez promotora lub dyplomanta. Dziekan wyraża zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu 

dyplomowego, na wniosek studenta lub promotora. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym 

weryfikującym wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zdobyte w czasie studiów i odbywa się przed komisją 

powołaną przez Dziekana. W skład komisji może zostać powołany przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego (np. przedstawiciel pracodawców). W trakcie egzaminu dyplomowego student prezentuje pracę 

dyplomową, odbywa się dyskusja nt. pracy dyplomowej, podczas której student odpowiada na pytania 

dotyczące pracy i ustosunkowuje się do uwag członków komisji. Następnie student omawia 3 zagadnienia 

egzaminacyjne, z których co najmniej 1 powinno dotyczyć kierunku studiów i co najmniej 1 studiowanej przez 

niego specjalności. Sposób przygotowania wykazu zagadnień kierunkowych i specjalnościowych na egzamin 

dyplomowy określa Regulamin dyplomowania. Wykazy są corocznie weryfikowane i udostępniane studentom 

nie później niż do końca pierwszego semestru dyplomowania. Ostateczną ocenę pracy dyplomowej komisja 

ustala przez głosowanie. Egzamin dyplomowy jest oceniany na podstawie wypowiedzi studenta na temat trzech 

wylosowanych zagadnień egzaminacyjnych. Komisja wystawia oceny za każde z trzech zagadnień. Warunkiem 

zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich odpowiedzi. Komisja wystawia ocenę 

z egzaminu dyplomowego, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z omówionych 

zagadnień. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie 

komisji. Ostateczny wynik studiów, oblicza się z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku. Na ostateczny wynik 

studiów składają się - 60% średniej z toku studiów, 20% oceny z pracy dyplomowej ustalonej przez komisję, 

20% oceny z egzaminu dyplomowego. Studentowi, który osiągnął średnią z toku studiów powyżej 4,60 

oraz uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre, na wniosek komisji 

egzaminacyjnej rektor może przyznać wyróżnienie. Studentowi, który przygotował wybitną pracę dyplomową, 

na wniosek komisji egzaminacyjnej, dziekan właściwego wydziału może przyznać wyróżnienie pracy 

dyplomowej. 

W uzasadnionych przypadkach egzamin dyplomowy może być przeprowadzony przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej – platformy komunikacyjnej Zoom i przy wykorzystaniu licencji zakupionych 

przez WSEiZ - zapewniających w szczególności transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym 

między jego uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku, z zachowaniem niezbędnych zasad 

bezpieczeństwa. Egzamin dyplomowy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zdalny egzamin 

dyplomowy) jest przeprowadzany na wniosek studenta i w uzgodnieniu ze studentem. Egzamin dyplomowy jest 
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zarejestrowany z wykorzystaniem funkcji platformy komunikacyjnej Zoom. Nagranie jest przechowywane 

na serwerach WSEiZ lub na serwerach operatora platformy komunikacyjnej Zoom. Nagranie może zostać 

udostępnione wyłącznie władzom Uczelni lub Wydziału. Przewodniczący Komisji powinien po rozpoczęciu 

egzaminu potwierdzić tożsamość studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego. Podczas egzaminu 

kamery i mikrofony studenta oraz wszystkich członków komisji egzaminacyjnej muszą być włączone, 

zapewniając stałą rejestrację dźwięku i wizerunków uczestników egzaminu dyplomowego. Student podczas 

egzaminu dyplomowego może korzystać wyłącznie z prezentacji pracy dyplomowej w formie elektronicznej 

lub innej, np. makiety (jeśli jest wymagana). Niedopuszczalne jest korzystanie przez studenta podczas egzaminu 

z materiałów lub urządzeń elektronicznych lub telekomunikacyjnych ułatwiających odpowiedzi na pytania, 

przebywanie osób postronnych w pomieszczeniu, w którym student zdaje egzamin dyplomowy. W przypadku 

uzasadnionego podejrzenia korzystania przez studenta z niedozwolonych materiałów lub urządzeń 

elektronicznych lub telekomunikacyjnych, które wpływają na samodzielność zdawania egzaminu dyplomowego 

lub przebywania osób postronnych w pomieszczeniu, w którym student zdaje egzamin dyplomowy 

lub celowego przerwania połączenia z Komisją Egzaminu Dyplomowego przez studenta, przewodniczący 

przerywa egzamin dyplomowy i uznaje, że zakończył się on z oceną niedostateczną. Zdalny egzamin dyplomowy 

przebiega zgodnie z na tych samych zasadach co egzamin dyplomowy odbywający się w siedzibie Uczelni, 

przy czym przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego ma obowiązek sporządzenia protokołu z egzaminu 

dyplomowego, w którym odnotowuje przeprowadzenie egzaminu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Możliwość zorganizowania egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej została wprowadzona w WSEiZ po doświadczeniach z okresu ograniczenia funkcjonowania 

Uczelni z powodu pandemii koronawirusa w semestrze letnim 2019/2020. 

Postępy studentów są systematycznie monitorowane i podlegają kompleksowej ocenie. Podstawę stanowią 

analizy dotyczące liczby kandydatów i osób przyjętych na studia oraz odsiew studentów, przy czym Wydział 

Inżynierii i Zarządzania koncentruje się na analizie rezygnacji i odsiewu po I roku studiów, gdyż jest on zwykle 

najwyższy. Na kierunku ochrona środowiska odsiew po I roku studiów I stopnia wynosi przeciętnie ok. 25-30%, 

na II stopniu zwykle jest niższy i waha się między ok. 10-20%. Najważniejsze przyczyny to niewątpliwie słabe 

przygotowanie studentów w zakresie przedmiotów ścisłych, wyniesione ze szkoły średniej oraz niemożliwość 

pogodzenia studiów z pracą zawodową (zdecydowana większość studentów pracuje). W przypadku wyższych 

lat analiza dotyczy sprawności zaliczania poszczególnych przedmiotów. Przyjęto, że wątpliwości budzić powinna 

średnia ocen dla przedmiotu poniżej 3.25 lub niepokojąco niska sprawność zaliczenia przedmiotu, które mogą 

świadczyć na przykład o lekceważącym stosunku studentów do przedmiotu, bądź o nadmiernych wymaganiach 

prowadzących, bądź też niewystarczająco skutecznej formie przekazywania wiedzy. Przyjęto, że również 

wysoka średnia ocen, powyżej 4.50, powinna podlegać weryfikacji, gdyż może wskazywać na odwrotne 

zjawiska, np. niskie wymagania nauczyciela lub powtarzanie treści kształcenia itp. 

Analiza ocen odbywa się 2 razy w roku, a jej wyniki dyskutowane są na posiedzeniach Rady Wydziału 

ds. Programów i Jakości. Dane statystyczne (wykaz przedmiotów potencjalnie „problemowych”, z których 

oceny poddane były szczególnie wnikliwej analizie oraz zestawienie charakteryzujące oceny i sprawność 

ze wszystkich przedmiotów) prezentowane są w corocznych raportach Dziekana wraz z wynikami dyskusji 

w formie zaleceń do podjęcia działań, np. przeprowadzenia dodatkowej hospitacji zajęć, 

zwiększenia/zmniejszenia liczby godzin lub formy zajęć w ramach danego przedmiotu, zmiany kolejności 

realizacji przedmiotów, weryfikacji zakresu i treści kształcenia w ramach przedmiotu, zmiany metod kształcenia, 

zmiany narzędzi oceny efektów kształcenia osiąganych przez studentów, czy wreszcie zmiany nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

Prowadzone przez Dział Jakości Nauczania i Badań ankietowe badanie przyczyn rezygnacji ze studiów, 

ze względu na małą liczbę zbieranych ankiet, na razie nie daje podstaw do sformułowania uogólnień. Badania 

wykazały, że przyczyny rezygnacji ze studiów w roku 2019/2020 na kierunku ochrona środowiska były 

różnorodne (np. zbyt duże obciążenie czasowe, sprawy osobiste, zdrowotne) i nie wskazują na niezadowolenie 

z jakości studiów. Systematycznie analizowane są również końcowe wyniki studiów tj. oceny na dyplomach. 
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Wyniki, które omawiane są podczas posiedzeń Rady Wydziału ds. Programów i Jakości, w jej opinii nie wskazują 

na występowanie nieprawidłowości. 

Sposoby sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się oraz zasady ich dokumentowania 

zostały określone przez Rektora WSEiZ zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 30.09.2020 r. Efekty uczenia się 

osiągane indywidualnie przez studentów w toku studiów poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby 

weryfikacji ich osiągnięcia dostosowane są do rodzaju efektów uczenia się. Osoba prowadząca zajęcia 

zobowiązana jest poinformować studentów, jakiego rodzaju efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych nabędzie w ramach przedmiotu, a także w jaki sposób będą one 

weryfikowane i oceniane oraz jaka jest forma zaliczenia przedmiotu, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie 

przedmiotu. W kartach przedmiotów wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami 

weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się. Przyjęto, że formą zaliczenia przedmiotów jest zaliczenie 

i/lub egzamin, natomiast sposoby weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się dotyczą metod i narzędzi 

stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego typu 

efektów uczenia się jest ściśle związane z możliwością i sposobem weryfikacji osiągnięcia danego efektu. 

Dopuszczono następujące metody i narzędzia weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się: sprawdzian ustny 

(polegający na omówieniu zagadnień problemowych), sprawdzian pisemny (polegający na rozwiązaniu zadań 

problemowych np. eseje, raporty), sprawdzian testowy otwarty lub zamknięty (jednokrotnego 

lub wielokrotnego wyboru, wyboru Tak/Nie, dopasowania odpowiedzi), indywidualne i zespołowe prace 

np. prezentacje, projekty, prace przejściowe, indywidualne i zespołowe zadania praktyczne, sprawozdania 

z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, aktywny udział w zajęciach, dyskusji. Dopuszcza się 

możliwość weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się za pomocą więcej niż jednej metody i narzędzia. Ocena 

stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się obejmuje wszystkie kategorie efektów uczenia się – 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Metody i narzędzia weryfikacji muszą być tak skonstruowane, 

aby otrzymanie przez studenta oceny dostatecznej oznaczało, że osiągnął wszystkie zamierzone efekty uczenia 

się dla przedmiotu, w danym semestrze, w stopniu co najmniej minimalnym. 

Na studiach I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska efekty z obszaru wiedzy oceniane są z reguły przy 

pomocy sprawdzianów pisemnych lub ustnych, często wykorzystywany jest także sprawdzian testowy otwarty 

i zamknięty. Ocena sumująca (summative assessment) umiejętności odbywa się najczęściej poprzez ocenę 

opracowanych przez studentów projektów, zadań i prac praktycznych oraz prezentacji. Ważna jest, oprócz 

oceny sumującej, również ocena formująca dokonywana w trakcie zajęć, np. bezpośrednio po przedstawionej 

prezentacji. Ocena ta pomaga studentowi i prowadzącemu zajęcia w zdefiniowaniu okresowych osiągnięć 

studenta, umożliwia identyfikację ewentualnych braków w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się 

studentów oraz pozwala na planowanie i realizację efektywnego procesu kształcenia w ramach danego 

przedmiotu. Połączenie tych dwóch metod oceny sprzyja podniesieniu jakości zarówno procesu uczenia się, jak 

i nauczania. Jest również ważne w kontekście oceny efektów związanych z działalnością praktyczną 

czy w zakresie kompetencji inżynierskich, gdyż trudno sobie wyobrazić, że np. tak istotna dla działań 

praktycznych czy kompetencji inżynierskich umiejętność jak „Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną 

specyfikacją, oraz zrealizować używając właściwych metod, technik i technologii i narzędzi proste urządzenie, 

obiekt, system lub proces, typowy dla realizowanej specjalności, służący ochronie środowiska, racjonalnemu 

wykorzystaniu zasobów biosfery lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych” (K1P_U11 – 

st. inżynierskie) czy „Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje 

komputerowe, krytycznie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać i formułować prawidłowe wnioski” 

(K1P_U07 – st. licencjackie), może być w pełni oceniona jedynie poprzez ocenę końcowego projektu. 

Stopień osiągania efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych oceniany jest najczęściej poprzez 

przebieg i efekty pracy grupowej (np. K1P_K02 – st. licencjackie i inżynierskie; K2P_K01) czy udział w dyskusji 

(K1P_K01 – st. licencjackie i inżynierskie) oraz interakcję z promotorem w trakcie przygotowywania pracy 

dyplomowej – licencjackiej, inżynierskiej oraz magisterskiej. Sposób oceny kompetencji społecznych, choć 

spełnia podstawowe wymagania, to jednak w ocenie WSEiZ wymaga dalszego doskonalenia.  
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Łączne stosowanie na studiach II stopnia oceny sumującej i oceny formującej, dokonywanej w trakcie zajęć, jest 

szczególnie ważne w kontekście sprawdzania, doskonalenia i oceny efektów niezbędnych w działalności 

praktycznej i inżynierskiej, gdyż trudno sobie wyobrazić, że np. tak istotne umiejętności, jak „Potrafi ocenić 

przydatność i na tej podstawie właściwie dobrać, a w razie potrzeby także zmodyfikować, typowe metody, 

narzędzia, materiały, techniki i technologie potrzebne do rozwiązania zaawansowanego zadania technicznego 

o charakterze praktycznym, służącego ochronie i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska 

i/lub odtwarzaniu utraconych walorów przyrodniczych z myślą o zrównoważonym rozwoju gospodarczym 

i cywilizacyjnym w warunkach dbałości o kondycję człowieka i innych organizmów żywych, w zakresie typowym 

dla realizowanej specjalności” (K2P_U07) lub „Potrafi samodzielnie dokonywać krytycznej analizy i oceny wad 

oraz zalet, a także oryginalności specjalistycznych rozwiązań technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, 

systemów, procesów, technik, technologii, usług) z myślą o potrzebie ich optymalizacji w celu ochrony 

środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia 

i doskonalenia własnych kompetencji zawodowych, w zgodzie z realizowaną specjalnością” (K2P_U11) może być 

w pełni oceniona jedynie poprzez ocenę końcowego projektu. Taki sposób podejścia do sprawdzania i oceny 

efektów umożliwia również właściwą ocenę tych aspektów kompetencji, które są wymagane na poziomie 

studiów II stopnia, a mianowicie krytycznego podejścia, umiejętności syntezy i dostrzegania przenikania się 

teorii z praktyką oraz kreatywności.  

Praktyki zawodowe na studiach I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska przebiegają pod nadzorem 

Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, który odpowiedzialny jest za realizację praktyk zgodnie z jej celami, 

ustalonym programem oraz zakładanymi efektami uczenia się. Program praktyk w danym podmiocie może 

przewidywać realizację wszystkich efektów uczenia się zakładanych w programie studiów dla praktyk lub, gdy 

praktyki podzielone są na części, tylko ich części. Osiągnięcie efektów uczenia się sprawdzane jest poprzez 

analizę wypełnionego przez studenta dziennika praktyk i potwierdzonego przez podmiot przyjmujący 

na praktyki oraz sprawozdania z osiągnięcia efektów uczenia się, które potwierdzone jest przez opiekuna 

praktyk z ramienia podmiotu przyjmującego. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk 

może wymagać od studenta przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektów 

uczenia się. Praktyki zalicza Dziekan na wniosek Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, który dokonuje oceny 

wymienionych wyżej dokumentów, przyznaje punkty ECTS oraz uznaje czas trwania praktyki. W przypadku 

podziału praktyki na części, zaliczenie ostatniej części uzależnione jest od osiągnięcia wszystkich zakładanych 

w programie studiów efektów uczenia się dla praktyk. Dokumenty poświadczające odbycie praktyk, 

sprawozdania z osiągnięcia efektów uczenia się, a także decyzje dziekana przechowywane są w teczkach 

studentów. 

Studenci studiów I stopnia doskonalą znajomość języka obcego podczas 4-semestralnych ćwiczeń 

audytoryjnych, natomiast studenci studiów II stopnia podczas 1 semestru ćwiczeń audytoryjnych poświęconych 

językowi specjalistycznemu dla danej specjalności. Postępy osiągania efektów uczenia się w zakresie mówienia, 

czytania, rozumienia, pisania, słownictwa oraz gramatyki języka obcego oceniane są na bieżąco podczas zajęć. 

Studenci przygotowują wypowiedzi ustne i pisemne, rozwiązują zadania z rozumienia ze słuchu oraz analizują 

teksty poświęcone tematyce ochrony środowiska, doskonaląc język zawodowy. Dodatkowo, na studiach 

I stopnia część zajęć z języka obcego prowadzona jest przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość. 

Do tego celu wykorzystuje się platformę zdalnego nauczania - Serwis E-learningowy WSEiZ. Platforma jest 

środowiskiem dydaktycznym, miejscem spotkań i wspólnej pracy, zawierającym lekcje teoretyczne i praktyczne 

poświęcone zagadnieniom gramatycznym i słownikowym oraz poszczególnym umiejętnościom językowym: 

słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Platforma oferuje stały dostęp do cyfrowych materiałów wideo, audio, animacji 

i zbiorów multimedialnych zadań i ćwiczeń kompleksowo rozwijających znajomość języka angielskiego. Serwis 

E-learningowy WSEiZ wyposażony jest w narzędzia umożliwiające określenie planów kształcenia, prowadzenie 

automatycznej dwustronnej komunikacji, prowadzenie bieżącej oceny postępów studentów, pozwalającej 

nauczycielowi dokonanie oceny prowadzonego procesu dydaktycznego, raportowanie o postępach studentów. 

Dzięki temu zapewniona jest bieżąca kontrola postępów w nauce studentów, weryfikacja wiedzy i umiejętności. 

Uzyskane efekty uczenia się są sprawdzane na studiach I stopnia również podczas zaliczeń semestralnych 
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(w postaci testu mieszanego - wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi) i egzaminu na poziomie B2 

zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego kończącego zajęcia z języka, realizowanych 

w warunkach kontrolowanej samodzielności w siedzibie Uczelni. Osiągnięte przez studentów II stopnia efekty 

uczenia się sprawdzane są finalnie podczas testu mieszanego - wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi, 

który podsumowuje ich postępy na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego. 

Ocena umiejętności komunikowania się w języku obcym, już w formie oceny formującej, jest dokonywana 

również w toku przygotowywania pracy dyplomowej (ocena umiejętności korzystania ze źródeł obcojęzycznych, 

poprawność streszczenia pracy w języku angielskim).  

Finalnym sprawdzianem efektów uczenia się osiąganych przez studentów jest proces dyplomowania, na który 

składa się przygotowanie pracy dyplomowej oraz ustny egzamin dyplomowy weryfikujący wiedzę, umiejętności 

oraz kompetencje społeczne zdobyte w czasie studiów, który odbywa się przed komisją powołaną przez 

Dziekana.  

Niezależnie od konkretnego tematu pracy każdy student I stopnia musi na tym etapie wykazać się 

umiejętnościami samodzielnego pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, ich analizy, 

integracji i interpretacji oraz w przypadku pracy inżynierskiej kompetencjami inżynierskimi. W przypadku pracy 

magisterskiej od studenta wymaga się także, aby w zakresie umiejętności wykazał się umiejętnością poprawnej 

identyfikacji problemu, sprawnością w dobieraniu i analizowaniu materiałów źródłowych i literatury o wysokiej 

jakości (z włączeniem literatury obcojęzycznej), umiejętnością wyboru i poprawnego zastosowania metodyki 

badawczej oraz poprawnością analiz, syntez i interpretacji, a także krytyczną oceną i umiejętnością 

formułowania oraz wyczerpującego uzasadniania opinii. Spełnienie tych wymogów jest sprawdzane oraz 

oceniane przez promotora w trakcie trwania procesu przygotowania pracy dyplomowej. Oceny pracy 

dyplomowej dokonuje oddzielnie promotor pracy oraz jeden recenzent, którym może być nauczyciel 

akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.  

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym w trakcie którego student prezentuje pracę dyplomową, odbywa 

się dyskusja nt. pracy, podczas której student odpowiada na pytania dotyczące pracy i ustosunkowuje się 

do uwag członków komisji, a także omawia trzy losowo wybrane zagadnienia egzaminacyjne, z których 

co najmniej 1 powinno dotyczyć kierunku studiów i co najmniej 1 studiowanej przez niego specjalności. 

W przypadku egzaminu dyplomowego, weryfikację osiągniętych efektów uczenia się dokumentuje się 

w protokole egzaminu dyplomowego.  

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do dokumentowania osiągniętych przez studenta 

efektów uczenia się w ramach przedmiotu. Dokumentowanie może być prowadzone w różnych formach 

i w dużym stopniu zależy od metody i narzędzia weryfikacji efektów kształcenia. Najczęściej efekty 

dokumentowane są w formie: indywidualnych i zespołowych prac np. prezentacji, projektów; sprawdzianów 

testowych otwartych; sprawdzianów testowych zamkniętych; prac pisemnych polegających na rozwiązaniu 

zadań problemowych; sprawozdań/raportów z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, w tym 

dzienniki praktyk i innych.  

Osiągnięcia studenta podlegają ewaluacji zgodnie ze skalą ocen przedstawioną w Regulaminie studiów WSEiZ. 

Oceny wpisywane są przez prowadzących zajęcia do protokołów zaliczenia przedmiotów 

oraz w informatycznym systemie Uczelni. Karty okresowych osiągnięć studenta, sporządzane w postaci 

wydruków danych elektronicznych, przechowywane są w teczkach akt osobowych studenta, a po ukończeniu 

studiów w archiwum Uczelni przez 50 lat. Podpisane przez prowadzących zajęcia protokoły zaliczenia 

przedmiotu są przechowywane przez Dziekanat.  

Pisemne prace studentów przechowywane są przez osoby prowadzące zajęcia przez rok po zakończeniu roku 

akademickiego, w którym zostały przygotowane. Po tym okresie prowadzący dostarcza do Dziekanatu 

po 2 egzemplarze pracy ocenionej bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie i niedostatecznie. Prace te 

przechowywane są w Dziekanacie przez 2 lata. Natomiast w przypadku ustnej weryfikacji osiągnięcia efektów 

uczenia się przez studentów, osoba prowadząca zajęcia składa w Dziekanacie, najpóźniej miesiąc 

od zakończenia sesji egzaminacyjnej, zestaw pytań, które były podstawą weryfikacji osiągnięcia efektów 
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uczenia się. W przypadku prac o dużych gabarytach (np. projekty, makiety, plansze) preferowane jest złożenie 

ich w formie cyfrowej np.: na płycie CD. Szczególną formą dokumentacji osiągniętych przez studenta efektów 

uczenia się jest praca dyplomowa, która jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, 

artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę 

i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności 

samodzielnego analizowania i wnioskowania. Praca dyplomowa wraz z opinią promotora i recenzją pracy 

dyplomowej jest przechowywana w teczce akt osobowych studenta. 

Przechowywana dokumentacja weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się służy właściwym 

jednostkom do kompleksowej analizy osiągnięć studentów, która jest elementem Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Przebieg i wyniki nauczania podlegają monitorowaniu i ocenie. Dokonuje się tego na podstawie danych 

zebranych w trakcie hospitacji - planowych i interwencyjnych, wyników ankiet studenckich dotyczących 

ewaluacji pracy nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, informacji napływających 

od studentów bezpośrednio do Dziekana oraz wyników analiz statystycznych ocen na różnych etapach procesu 

kształcenia. Ważnym sygnałem może również być zdecydowanie niższa popularność niektórych specjalności czy 

nauczycieli (np. przy promotorstwie prac dyplomowych). Wszystko to stanowi podstawę do podejmowania 

działań naprawczych i doskonalących, przede wszystkim po zakończeniu rocznego przeglądu programów, ale 

możliwe są również działania interwencyjne, stanowiące reakcję na problemy, które należy rozwiązać 

natychmiast. Możliwe działania służące doskonaleniu procesu kształcenia to m.in. zwiększenie liczby godzin, 

zmiana kolejności realizacji przedmiotu, zmiana prowadzącego zajęcia, wyeliminowanie dublowania się treści 

z innym przedmiotem czy dostosowanie metodyki prowadzenia zajęć do potrzeb/specyfiki danej grupy 

studenckiej. Poprawie procesu uczenia się może służyć również aktualizacja literatury i lepsza identyfikacja 

przez wykładowcę najważniejszych partii materiału do samodzielnego przestudiowania. W przypadku hospitacji 

bardzo ważna i efektywna może być natychmiastowa informacja zwrotna od hospitującego do wykładowcy. 

Tematyka prac etapowych (w tym egzaminacyjnych, zaliczeniowych i projektów) jest zależna od roli, którą 

poszczególne przedmioty pełnią w kształtowaniu sylwetki absolwenta. Część z nic kształtuje bazowe, 

uniwersalne kompetencje (np. język angielski, matematyka, statystyka), jednak zakres materiału, a tym samym 

i tematyka prac, jest dobierany pod kątem zadań, przed którymi stanie absolwent kierunku. Kolejna grupa 

przedmiotów (z zakresu biologii, chemii, czy np. inżynieria procesowa, mechanika płynów, meteorologia 

i klimatologia itd.) jest już znacznie bliżej związana z ochroną środowiska. Trzecia grupa (np. ochrona wód, 

ochrona atmosfery, podstawy gospodarki odpadami, przedmioty specjalnościowe) bezpośrednio i w całości leży 

w zakresie problematyki ochrony środowiska.  

Forma i tematyka prac etapowych (w tym egzaminów, zaliczeń i projektów) są opisane dla każdego przedmiotu 

w karcie przedmiotu. W karcie określone zostały szczegółowe efekty uczenia sią, opis tematyki zajęć oraz formę 

weryfikacji osiągnięcia każdego z efektów uczenia się. 

Na kierunku ochrona środowiska praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia 

praktycznego lub naukowego albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności 

studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego 

analizowania i wnioskowania. Pracę dyplomową stanowi przede wszystkim praca pisemna, projektowa, 

konstrukcyjna, technologiczna. Pracą dyplomową może być także opublikowany artykuł, jednak dotychczas 

wpłynął tylko jeden wniosek w sprawie zgłoszenia pracy dyplomowej w takiej formie. Tematyka prac 

dyplomowych związana jest z dyscyplinami, powiązanymi z kierunkiem, przede wszystkim z dyscypliną 

wiodącą.  

Na studiach I stopnia w latach ak. 2017/2018 – 2019/2020 z 30 obronionych prac dyplomowych 9 dotyczyło 

gospodarki odpadowej i technologii przetwarzania odpadów, 8 – OZE, 6 – ekologii i ochrony przyrody, 3 – 

gospodarki wodno-ściekowej, 2 – ochrony atmosfery i po jednej – ochrony środowiska ogólnie i zarządzania 

ochroną środowiska.  
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Na studiach II stopnia w latach ak. 2017/2018 – 2019/2020 z 58 obronionych prac dyplomowych 19 dotyczyło 

gospodarki odpadowej i technologii przetwarzania odpadów, 10 – ochrony atmosfery, 9 – relacji między 

zdrowiem a środowiskiem, 7 – OZE, 6 – ekologii i ochrony przyrody, 3 – gospodarki wodno-ściekowej, 3 - 

zarządzania ochroną środowiska i jedna – ochrony środowiska ogólnie.  

Złożone w omawianym okresie prace dyplomowe były realizowane w ramach profilu ogólnoakademickiego, 

jednak niemal wszystkie dotyczyły problemów badawczych, związanych z praktyką gospodarczą 

lub konserwatorską, przeważnie – konkretnych przedsiębiorstw, organizacji lub obiektów.  

Dominują badania terenowe i studia przypadków, popularne są także prace koncepcyjno-projektowe, jedynie 

wyjątkowo występują prace bazujące na analizie źródeł wtórnych – literatury, dokumentów i przepisów prawa.  

WSEiZ co roku bada opinie absolwentów na temat konstrukcji programów studiów i przydatności treści 

kształcenia w życiu zawodowym. W ostatnim badaniu z czerwca 2020 roku wzięło udział 23 absolwentów 

kierunku Ochrona Środowiska (z tego 11 – studia II stopnia) w 2019 roku. Na pytanie „W jakim stopniu studia 

spełniły Pana/i oczekiwania?” 12 osób odpowiedziało, że w „większym stopniu, niż oczekiwano”, dalsze 3 – 

„całkowicie”. Na pytanie „Jak Pan/i całościowo ocenia program studiów?” 22 osoby oceniły, że program był 

„spójny i wewnętrznie logiczny”, jedna miała przeciwne zdanie. W pytaniu „Jak Pan/i ocenia kompetencje 

nauczycieli akademickich, z którymi miał/a Pan/i zajęcia?” 9 osób oceniło je jako „wysokie”, 10 – „raczej 

wysokie”, 4 – „zróżnicowane”, nikt nie ocenił jako niskie. Mimo zdecydowanej przewagi ocen pozytywnych 

kierownictwo Wydziału Inżynierii i Zarządzania oraz Uczelni podejmuje działania, mające na celu poszerzenie 

grona osób, prowadzących zajęcia. Na pytanie „Czy podczas studiów nauczyciele stosowali nowoczesne metody 

kształcenia?” większość respondentów odpowiedziała „tak, często”. Z badanych 23 osób 13 stwierdziło, 

że zakończyło edukację. Nikt nie zadeklarował uczestnictwa w studiach doktoranckich. Na pytanie „Czy 

wykonywana przez Pana/ią praca jest zgodna z kierunkiem ukończonych studiów?” odpowiedziało 

22 respondentów, z których 13 pozytywne („zdecydowanie tak” i „raczej tak”), kolejnych 6 – „raczej nie” i 3 – 

„zdecydowanie nie”. Wśród 22 odpowiedzi na pytanie „Czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów 

wykorzystuje Pan/i w obecnej pracy zawodowej?”, 17 osób odpowiedziało pozytywnie, choć % 

wykorzystywanej wiedzy i umiejętności oceniły różnie (średnio – w 59%), zaś 5 – negatywnie. Zapewne są 

wśród nich osoby, których praca nie jest lub jest w niewielkim stopniu związana z ochroną środowiska. 

Zważywszy, że w ubiegłych latach wyniki ankiet były zbliżone, można stwierdzić, że nie dają one podstaw 

do stwierdzenia, że program studiów wymaga gruntownej przebudowy, ale ciągłe jego doskonalenie jest 

przedmiotem pracy kierownictwa Wydziału i Uczelni, oraz Rady Wydziału ds. Programów i Jakości.  

Warto także zwrócić uwagę na interesujące informacje z ogólnopolskiego system monitorowania 

Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), dotyczące absolwentów kierunku ochrona 

środowiska prowadzonego przez WSEiZ. ELA dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów 

polskich uczelni na rynku pracy. Badania oparte są na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu 

POL-on. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Wynagrodzenie 

Miejsce w 
rankingu 

Liczba 
jednostek 

Czas 
poszukiwania 

pracy 

Bezrobocie 
absolwentów 

Absolwenci studiów I stopnia 

2018 5 972 zł 2 19 0 0% 

2017 3 104 zł 6 37 0,17 2,78% 

2016 5 041 zł 1 41 0,71 2,50% 

2015 brak danych 46 brak danych 

Absolwenci studiów II stopnia 

2018 5 039 zł 2 23 0,06 0% 

2017 3 381 zł 5 33 0,65 3,12% 

2016 2 627 zł 6 39 2,89 11,36% 

2015 2 990 zł 3 40 1,38 7,58% 

Z powyższych danych wynika, że absolwenci kierunku dobrze sobie radzą na rynku pracy, choć trudno nie 

zauważyć, że wynagrodzenia pozostają na niskim poziomie.  
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Na studiach I stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, w ubiegłym roku akademickim 

na semestrach I, II, III, IV i VII (nie były realizowane zajęcia sem. V i VI z powodu braku naboru w r. ak. 2017) 

zajęcia prowadziło 29 osób. Wśród nich były dwie osoby z tytułem naukowym profesora, 6 – ze stopniem 

naukowym doktora habilitowanego, 17 – ze stopniem naukowym doktora i 5 – z tytułem zawodowym magistra 

lub magistra inżyniera, w tym 3 to osoby prowadzące zajęcia z języka angielskiego. Z wyłączeniem zajęć z języka 

angielskiego, 94% zajęć prowadziły osoby ze stopniem lub tytułem naukowym.  

Na studiach I stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, w ubiegłym roku 

akademickim na semestrach I, II, III, IV (nie były realizowane zajęcia sem. V, VI i VII, z powodu nieoferowania 

licencjackiej ścieżki kształcenia) zajęcia prowadziło 28 osób. Wśród nich były dwie osoby z tytułem naukowym 

profesora, 5 – ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 16 – ze stopniem naukowym doktora i 5 – 

z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera, w tym 4 to osoby prowadzące zajęcia z języka 

angielskiego. Z wyłączeniem zajęć z języka angielskiego, 92% zajęć prowadziły osoby ze stopniem lub tytułem 

naukowym.  

Na studiach II stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera, w ubiegłym roku 

akademickim na semestrach I, II, III i uzupełniającym zajęcia prowadziło 26 osób. Wśród nich było 6 osób 

ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 16 – ze stopniem naukowym doktora i 4 – z tytułem 

zawodowym magistra lub magistra inżyniera, w tym 1 to osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego. 

Oznacza to, że 92% zajęć prowadziły osoby ze stopniem lub tytułem naukowym. 

Wszystkie lub niemal wszystkie z tych osób posługują się językami obcymi, przede wszystkim językiem 

angielskim, a niektóre także niemieckim, rosyjskim, serbskim czy słowackim.  

Konieczność nagłego przejścia na zdalne nauczanie ze względu na pandemię koronawirusa była dużym 

wyzwaniem dla osób prowadzących zajęcia w ubiegłym roku akademickim, ale niemal wszystkie dzięki 

zaangażowaniu i determinacji mu sprostały. Niestety, dla jednego z nauczycieli akademickich okazało się to 

na tyle dużym obciążeniem, że zrezygnował z dalszego prowadzenia zajęć, pomimo licznych szkoleń 

i indywidualnych konsultacji organizowanych przez WSEiZ z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod technik kształcenia na odległość. Obecnie wszystkie osoby prowadzą zajęcia z wykorzystaniem platformy 

komunikacyjnej ZOOM, MS Teams lub Serwisu e-learningowego WSEiZ, pomocniczo posługując się pocztą 

elektroniczną.  

Warto również podkreślić, że nakładem Oficyny Wydawniczej WSEiZ ukazało się szereg recenzowanych 

podręczników akademickich autorstwa osób prowadzących zajęcia, wykorzystywanych na zajęciach kierunku 

ochrona środowiska, oraz monografii naukowych, które służą jako literatura pomocnicza. Należą do nich m.in.: 

 Jan Pachecka, Piotr Tomaszewski, Monika Madej, Dariusz Czekalski, Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Dawid 

Marczak, Jarosław Osiak, Michał Sikora, Anna Bączyk, ŚWIADOMY PROSUMENT, 2016; 

 Wanda Misiak, PRAWO GOSPODARCZE, 2014; 

 Krzysztof Jóźwiak, GEOLOGIA, 2014; 

 Lidia Ozimkowska, GRANICE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, 2013; 

 Janusz Marchwiński, Katarzyna Zielonko-Jung, OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA W BUDYNKACH 

WIELORODZINNYCH, 2013; 

 Bohdan Wieprzkowicz, MATEMATYKA, 2012; 

 Aleksandra Macioszczyk, Ewa Krogulec, Krzysztof Jóźwiak, WODY PODZIEMNE KAMPINOSKIEGO PARKU 

NARODOWEGO ICH ZAGROŻENIA I OCHRONA, 2012; 

 Zdzisław Piątkowski, Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń, Jan Cetner, Anna Kułakowska, Klemens Stańkowski, 

Wojciech Żebrowski, Kazimierz P. Mazur, Marek Pawłowski, Jacek Majerowski, Beata Mielińska-Lasota, 

Renata Sajecka, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 2012; 

 Janusz Marchwiński, FASADY FOTOWOLTANICZNE, 2012; 

 THE WATER ENVIRONMENT PROBLEMS OF EVALUATION AND PROTECTION [red.: Kazimierz Dyguś], 2011; 
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 Ewa Marchwińska-Wyrwał, Monika Madej, Monika Rusin, ŚRODOWISKO I ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ. 

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE, 2011; 

 Janusz Świderski, RACHUNEK KOSZTÓW, 2011; 

 Ewa Marchwińska-Wyrwał, Piotr Tomaszewski, Monika Madej, ENVIRONMENTAL HEALTH RISKS IN THE XXI 

CENTURY, 2011; 

 BUDOWNICTWO A ŚRODOWISKO WYBRANE ZAGADNIENIA. [red.: Hanna Jędrzejuk], 2011; 

 THE MONITORING AND TESTING METHODS OF WATER ECOSYSTEMS MONITORING I METODY BADAWCZE 

EKOSYSTEMÓW WODNYCH, [red.:] Jan Dojlido, Kazimierz H. Dyguś, 2010; 

 Barbara Lebiedowska, OUTDOOR NOISE MODELLING, 2010; 

 NATURAL ENVIRONMENT OF TRANSFRONTIER RIVER CATCHMENTS IN POLAND AND UKRAINE.[red.: Jan 

Dojlido, Kazimierz H. Dyguś] 2010; 

 EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХХI ВЕКА, [red.: Kazimierz H. Dyguś 

I Yevgenij L. Mediokritski], 2010. 

WSEiZ włącza się również w działania popularyzujące naukę i najnowsze odkrycia, jednym z najistotniejszych 

takich forów jest Festiwal Nauki w Warszawie, w którym regularnie udział biorą pracownicy Uczelni. W ramach 

Festiwalu, w latach 2013-2019, pracownicy Wydziału Inżynierii i Zarządzania zorganizowali imprezy 

o charakterze forów dyskusyjnych i warsztatów m.in. z zakresu: 

 „Las w słoiku” (Klaudia Ślusarz) - w ramach warsztatów uczestnicy tworzyli w słojach mały, własny 

i niepowtarzalny ekosystem; 

 „Znaczenie roślin motylkowatych w przyrodzie i gospodarce człowieka” (Kazimierz Dyguś) – w trakcie 

spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w niezwykle ciekawy świat roślin motylkowych; 

 „Nowoczesne technologie elewacyjne w architekturze” (Janusz Marchwiński) - w ramach wykładu zostały 

zaprezentowane nowoczesne technologie materiałowe przeznaczone na elewacje budynków, przede 

wszystkim energooszczędne i ekologiczne, m.in. fotowoltaika zintegrowana z budynkiem, technologie szkieł 

o zmiennych parametrach optycznych, tzw. „switchable” oraz rozwiązania wykorzystujące żywe organizmy; 

 „Jak podzielić sferę wpływów? Badanie odległości oddziaływań konkurencyjnych” (Piotr Mędrzycki) – 

warsztaty dotyczące oddziaływań między organizmami i ich stref wpływów; 

 „Mieszkanie a nasze zdrowie, czyli co na nas czyha we własnym domu” (Irena Kosińska) – w trakcie 

spotkania poruszano tematykę oddziaływania środowiska mieszkalnego na zdrowie człowieka, czynników 

szczególnie istotnych w tym środowisku z punktu widzenia zagrożeń zdrowia, w jaki sposób można wpływać 

na pojawianie się ewentualnych zagrożeń zdrowotnych, jak można się przed nimi zabezpieczyć; 

 „Jak długo będziemy oglądać słonia - czyli dlaczego wymierają gatunki” (Dawid Marczak) – podczas 

spotkania przedstawiono jak szybko ubywa gatunków na Ziemi, jakie procesy to regulują i kto jest za to 

odpowiedzialny, a także ciekawostki oraz fakty z życia zwierząt, które pozwolą zrozumieć dlaczego niektóre 

z nich zniknęły z powierzchni Ziemi, a inne czeka nieunikniona zagłada; 

 „Dzikie gatunki w ekosystemach miejskich” (Piotr Mędrzycki) - tematem zajęć byłą rola dzikich gatunków 

w ekosystemach miejskich. W oparciu o koncepcję Miasta Różnorodnego Biologicznie (BioDiverCity) - 

miasta, projektowanego tak, aby mogły istnieć w nim stabilne i odporne układy biologiczne;  

 „Różnorodność barw i kształtów w świecie owadów” (Dawid Marczak); 

 „Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii” (Jarosław Osiak) – tematem spotkania były nowe 

technologie pozyskiwania energii z wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych jej źródeł oraz 

dyskusja o zaletach i wadach pozyskiwania energii słonecznej, energii wiatru, energii wody płynącej oraz 

energii geotermalnej, a także dlaczego tak ważne w Polsce jest wykorzystanie biogazu, biomasy, biopaliw 

ciekłych oraz osadów ściekowych; 

 „Ekościeżka – prawidła przyrody” (Piotr Mędrzycki i Dawid Marczak) – wycieczka naukowa i warsztaty 

o bioróżnorodność i dlaczego jest ona warunkiem przetrwania ludzkości, a także o więziach łączących 

człowieka z przyrodą. 
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Za prawidłową obsadę zajęć dydaktycznych oraz monitorowanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli 

akademickich odpowiada Dziekan Wydziału. O obsadzie zajęć decyduje Dziekan Wydziału w porozumieniu 

z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Studiów,  Pełnomocnikiem Dziekana 

ds. Dyplomowania (przedstawia propozycję promotorów pracy dyplomowych), Koordynatorami Przedmiotów, 

Kierownikiem Studium Języków Obcych (w zakresie obsady zajęć z języków obcych). Dokonując obsady zajęć 

Dziekan kieruje się posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami, w szczególności wykształceniem, naukowym 

dorobkiem publikacyjnym oraz dorobkiem zawodowym, wskazanymi dla danego przedmiotu. Pod uwagę brane 

są także oceny studentów i wyniki bieżącej oceny pracy nauczyciela. W pracach nad obsadą zajęć 

dydaktycznych bierze także udział Rektor Uczelni, który zatwierdza ostateczną obsadę, między innymi poprzez 

zawarcie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych z nauczycielami.  

Wśród osób prowadzących zajęcia na kierunku w ubiegłym roku akademickim najwięcej, bo 20, wywodzi się 

z nauk technicznych i inżynieryjnych, 14 – ścisłych i przyrodniczych, 8 – społecznych i 4 – humanistycznych. 

Jednak trzeba zauważyć, że dorobek wielu osób nie zamyka się w ramach jednej dziedziny. 

Do uzyskania kompetencji praktycznych prowadzi część ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczenia projektowe 

i laboratoryjne. Prowadzenie takich zajęć powierzane jest osobom, które mają praktyczne doświadczenie 

zawodowe, bądź uzyskane poza systemem nauki i szkolnictwa wyższego, bądź w ramach współpracy jednostek 

naukowo-badawczych z przemysłem, administracją rządowa i samorządami. 

Osiągnięcie przez studenta kompetencji inżynierskich jest związane przede wszystkim ze zdobyciem wiedzy 

i umiejętności związanych z naukami technicznymi i inżynieryjnymi, wymaga jednak także współpracy 

prowadzących, reprezentujących nauki ścisłe i przyrodnicze, a także społeczne.  

Nie uwzględniając lektorów języka angielskiego na studiach I stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu 

inżyniera, w ubiegłym r. ak. 85% kadry stanowiły osoby związane z naukami technicznymi i inżynieryjnymi 

oraz ścisłymi i przyrodniczymi, zaś osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera – 54%. Na studiach II stopnia, 

prowadzących do uzyskania tytułu magistra inżyniera, wskaźniki te wynoszą odpowiednio 84% i 68%. Pozostałe 

osoby reprezentują nauki społeczne. Taka struktura kadry umożliwia osiąganie przez studenta w pełni 

kompetencji inżynierskich, także tych wykraczających poza obszar techniki, jak dostrzeganie aspektów 

systemowych i pozatechnicznych zadań inżynierskich, dokonywanie ich oceny ekonomicznej czy znajomość 

form indywidualnej przedsiębiorczości.  

Wśród 53 osób, które prowadzą zajęcia w semestrze zimowym lub mają prowadzić w nadchodzącym semestrze 

letnim, 37 osób jest aktywnych naukowo, co można udokumentować publikacjami lub patentami. Osoby te 

prowadziły w ubiegłym roku akademickim ponad 70% zajęć na studiach I stopnia i prawie 80% na studiach 

II stopnia. Kolejnych 7 osób to osoby, posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatem 

posiadające dorobek naukowy, ale dziś koncentrujące się na dydaktyce lub działalności w sferze gospodarki. 

Pozostałe 7 osób albo legitymuje się dorobkiem zawodowym, albo prowadzi jedynie lektoraty z języka 

angielskiego lub ćwiczenia pod nadzorem koordynatora przedmiotu, posiadającego stopień naukowy.  

Większość osób, prowadzących zajęcia, posiada praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem 

nauki i szkolnictwa wyższego, często łącząc je z dorobkiem naukowym. Osoby takie w ubiegłym roku 

akademickim prowadziły ponad 50% zajęć na studiach I stopnia, z których profil praktyczny był realizowany 

na I i II roku studiów, na III i IV realizowano studia o profilu ogólnoakademickim. Na studiach II stopnia o profilu 

praktycznym na wszystkich trzech semestrach odsetek ten sięgał 65%. 

Zasady prowadzenia polityki kadrowej WSEiZ dotyczącej nauczycieli akademickich zostały wprowadzone 

zarządzeniem nr 36/2019 Rektora z dnia 19.12.2019 r. Politykę kadrową w WSEiZ prowadzi Rektor Uczelni. 

Realizacja zamierzeń polityki kadrowej należy do Dziekanów Wydziałów, kierowników jednostek 

ogólnouczelnianych oraz kierownika Działu Kadr. Nadrzędnym celem polityki kadrowej WSEiZ jest tworzenie 

profesjonalnego, stabilnego zespołu kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni, zapewniającej najwyższą jakość 

kształcenia i badań naukowych na prowadzonych kierunkach studiów. WSEiZ dokłada wszelkich starań, aby 

zajęcia dydaktyczne prowadziły osoby, które posiadają jak najwyższe kwalifikacje i kompetencje oraz dorobek 

dydaktyczny, naukowy lub artystyczny w zakresie prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów; są 

autorytetami naukowymi i/lub doświadczonymi profesjonalistami w dziedzinie prowadzonych zajęć; odznaczają 
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się wysoką komunikatywnością wypowiedzi i potrafią pobudzić wśród studentów pragnienie zdobywania 

wiedzy, a także uczestniczenia w jej tworzeniu oraz kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych; 

identyfikują się z WSEiZ i jej misją.  

Działania w zakresie polityki kadrowej WSEiZ mają charakter strategiczny w obszarze zarządzania Uczelnią i są 

realizowane w następujących obszarach: planowanie zatrudnienia i nabór pracowników; ocena pracowników; 

retencja pracowników (wynagradzanie, motywowanie); rozwój pracowników (podnoszenie kwalifikacji, udział 

w badaniach naukowych, pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych). Nabór nowych pracowników WSEiZ 

pracy odbywa się w trybie jawnym, otwartym, pozakonkursowym. Podstawowe kryteria kwalifikacyjne 

kandydatów to: predyspozycje merytoryczne do objęcia danego stanowiska; dotychczasowy przebieg pracy 

zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego lub artystycznego i dydaktycznego; inne 

wymagania określone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia MNiSW.  

Nauczyciele akademiccy poddawani są regularnej ocenie, na którą składają się następujące elementy: bieżąca 

ocena nauczycieli akademickich przez ich przełożonych; okresowa oceny nauczycieli akademickich (nie rzadziej 

niż raz na 4 lata) przez Dziekana Wydziału, zgodnie z Regulaminem oceny okresowej nauczycieli akademickich 

WSEiZ (zarządzenie Rektora nr 32/2019 z dnia 16.12.2019 r.).  

Ocena okresowa przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 4 lata lub w każdym czasie na wniosek Rektora. 

Podstawę oceny stanowią osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz dydaktyczne i organizacyjne nauczyciela 

akademickiego wykonywane w ramach stosunku pracy w WSEiZ, a także podnoszenie kompetencji 

zawodowych. Dodatkowa aktywność, niezwiązana bezpośrednio z pracą w Uczelni, może być wzięta pod uwagę 

jeśli przyczynia się do podnoszenia kompetencji zawodowych lub powiększania dorobku zawodowego 

ocenianego nauczyciela akademickiego lub z innych powodów ma znaczenie dla Uczelni. W ocenie okresowej 

uwzględnia się także przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności 

przemysłowej. Przy ocenie wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych Dziekan 

uwzględnia ocenę dokonywaną przez studentów w formie ankiet po zakończeniu każdego cyklu zajęć 

dydaktycznych. Wyniki okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich mają wpływ na politykę kadrową 

Uczelni. W przypadku powtarzających się słabych ocen pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej 

nauczyciela, jego bezpośredni przełożony zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej 

lub/i hospitacji zajęć. Uzyskanie negatywnej okresowej oceny nauczyciela akademickiego może stanowić 

podstawę dla rozwiązania z nim stosunku pracy. W przypadku dwóch kolejnych ocen negatywnych danego 

nauczyciela akademickiego Rektor podejmuje decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy. 

Dodatkowo ocenę nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia oraz jakości kształcenia przeprowadza 

się na podstawie: analizy ocen uzyskiwanych przez studentów z poszczególnych przedmiotów, przy czym jako 

sygnał niepokojący traktowana jest zarówno szczególnie wysoka, jak i szczególnie niska liczba ocen 

negatywnych, oraz rozmów z nauczycielami akademickimi i studentami na temat zaistniałego stanu; 

indywidualnych, często również nieformalnych, rozmów ze studentami; informacji przekazywanych przez 

Samorząd Studencki; hospitacji zajęć i indywidualnych rozmów Dziekana z prowadzącymi zajęcia. 

Władze WSEiZ przykładają dużą wagę do rozwoju naukowego i zawodowego pracowników, w szczególności 

młodych pracowników. Uczelnia chętnie uczestniczy w procesie wspomagania pracowników w podnoszeniu 

kwalifikacji i uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych, będąc partnerem merytorycznym i finansowym, 

między innymi stwarzając dogodne warunki do prowadzenia badań naukowych oraz przygotowywania 

publikacji naukowych. Rektor WSEiZ wspiera pracowników Uczelni lub osoby współpracujące z Uczelnią 

na podstawie umowy cywilno-prawnej w rozwoju naukowym poprzez między innymi:  

 finansowanie kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego;  

 finansowanie badań naukowych ściśle związanych z realizowanym w Uczelni kształceniem i wyraźnie 
odpowiadających zakresom dyscyplin naukowych lub artystycznych powiązanych z kierunkami studiów, 
jakie realizowane są w WSEiZ, wspierając osiąganie założonych efektów uczenia się;  

 finansowanie uczestnictwa w konferencji naukowej, publikacji artykułów naukowych, a także zakup 
niezbędnej literatury;  

 finansowanie udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne pracowników; 
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 publikację efektów pracy naukowej przez Oficynę Wydawniczą WSEiZ.  
Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę, zobowiązani są 

do prowadzenia badań naukowych, zakończonych uzyskaniem efektu w postaci co najmniej jednej publikacji 

naukowej, udziału w konferencji naukowej lub innego osiągnięcia naukowego lub artystycznego, w ciągu roku 

kalendarzowego. Zaangażowanie pracowników w pracę naukową, wykraczające poza obowiązki wynikające 

z umowy o pracę, premiowane jest dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z zasadami określonymi 

zarządzeniem Rektora w sprawie zasad wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane 

w WSEiZ. 

Sprawy związane z prowadzeniem badań naukowych uregulowane zostały: 

 zarządzeniem nr 37/2019 Rektora WSEiZ z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania 
badań naukowych, prac artystycznych i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych ze środków 
własnych WSEiZ oraz  

 zarządzeniem nr 42/2020 Rektora WSEiZ z dnia 22.12.2020 r. w sprawie zasad wynagradzania 
za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ w 2021 roku (zarządzenia wydawane są na każdy 
rok).  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4: 

Realizowana w Uczelni polityka kadrowa oraz system wspierania rozwoju kadry naukowo–dydaktycznej, są 

stale doskonalone i w zależności od zgłaszanych wniosków oraz potrzeb rozwijane lub uzupełniane, tak aby 

w sposób kompleksowy umożliwiał rozwój nauczycieli i wspierał ich ambicje zawodowe. 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie 

Infrastruktura dydaktyczna Uczelni obejmuje odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne, 

Bibliotekę i Czytelnię WSEiZ, urządzenia, sprzęt, materiały i oprogramowanie niezbędne do realizacji procesu 

kształcenia na kierunku ochrona środowiska, w tym komputerowe stanowiska z dostępem do Internetu. 

Ponadto, we wszystkich budynkach WSEiZ od wielu lat jest ogólnodostępna sieć Wi-Fi oraz kioski internetowe. 

Usługa dostępu do Internetu zapewniona jest w trybie 24/7. Pomieszczenia użytkowane przez studentów 

i pracowników są oznakowane tabliczkami informacyjnymi, zgodnie z zasadami przyjętymi w Uczelni.  

Uczelnia dąży do doskonalenia warunków nauki studentom niepełnosprawnym, stale i sukcesywnie 

uzupełniając infrastrukturę dydaktyczną Uczelni o wyposażenie ułatwiające kształcenie. WSEiZ dysponuje 

własnymi, nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, przystosowanymi do wymagań osób niepełnosprawnych. 

Sale dydaktyczne i laboratoryjne są nowocześnie wyposażone i umożliwiają prawidłową realizację procesu 

dydaktycznego. Uczelnia udostępnia sale do dyspozycji studentów i nauczycieli również poza godzinami 

objętymi planami zajęć. Liczba i standard sal jest dostosowana do liczby studentów. 

Na infrastrukturę dydaktyczną Uczelni składają się: 

 Budynek przy ul. Olszewskiej 12 (siedziba administracji Uczelni) - nowoczesny budynek, o pow. 2000 m2, 

gdzie znajdują się m.in.: Rektorat, Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Inżynierii i Zarządzania, sala Senatu, 

Kwestura, Dział Jakości Nauczania i Badań, Dział Marketingu i Współpracy Międzynarodowej, Biuro 

Przedsiębiorczości Akademickiej (Biuro Karier), mini-wypożyczalnia przenośnego sprzętu elektronicznego 

dla osób niepełnosprawnych – uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 2007-2013, a także 4 sale projektowe 

oraz pracownia komputerowa. Budynek ten utworzył wraz z istniejącym w pobliżu kompleksem budynków 

WSEiZ przy ul. Rejtana 16 – nowe centrum administracyjno-dydaktyczne; 

 Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16 o powierzchni 4800 m2, w kompleksie mieszczą się: 4 aule 

wykładowe, 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych, 3 pracownie komputerowe, laboratoria: Biologii (Zoologii, 

Botaniki), Fizyki, Chemii, Gleboznawstwa, Mechaniki Płynów, Metrologii, Materiałów do Izolacji Cieplnych, 

Elektrotechniki, Wytrzymałości materiałów; pracownie: Geologii, Rysunku i Malarstwa, Rzeźby, 

Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w sprzęt komputerowy 

i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – 

ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez 

UE z Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 2007-2013; instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,95 kWp; 

Biblioteka i czytelnia WSEiZ. 

 Budynek przy ul. Grójeckiej 128 o powierzchni 1550m2, w nim znajdują się m.in.: 2 audytoria po 160 miejsc; 

2 sale wykładowe po 70 miejsc każda; 4 sale do ćwiczeń audytoryjnych po ok. 35 miejsc każda; pracownie: 

Projektowania, Grafiki Komputerowej, Procesów Produkcyjnych wraz z modelarnią; 

 Nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski k. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33, stanowią działkę 

o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonem ogrodowym o pow. 

110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2, które mają własną oczyszczalnię ścieków. 

Znajduje się tutaj m.in.: 5 sal seminaryjnych i projektowych; laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Urządzania 

i Pielęgnowania Krajobrazu, Meteorologii i Klimatologii ( sprzęt do zajęć terenowych), Mechaniki Gruntów; 

pracownia Rysunku i Malarstwa. Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody 

i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są zajęcia terenowe, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne m.in. 

z: Ekologii, Monitoringu Środowiska, Oczyszczania ścieków, Meteorologii i klimatologii oraz terenowe prace 

doświadczalne w ramach realizacji niektórych prac dyplomowych, a także część praktyk. 

Warto także podkreślić, że na budynku przy ul. Rejtana 16 znajduje się instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,95 

kWp, składająca się z 45 paneli fotowoltaicznych i 1 falownika wraz z oprzyrządowaniem. Za pomocą platformy 

Solaredge można w sposób ciągły, całodobowy monitorować proces produkcji energii elektrycznej. Instalacja 

wykorzystywana jest do zajęć Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii.  
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Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, w których odbywają 

się zajęcia związane z kształceniem na kierunku ochrona środowiska, a także informacja o bibliotece 

i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych znajduje się w załączniku nr 5a i nr 5b do raportu 

samooceny. 

WSEiZ zapewnia studentom i nauczycielom dostęp do następującego wyspecjalizowanego oprogramowania 

komputerowego: ABC6 (Rama3D, Płyta, Tarcza, Obiekt3D); Adobe Creative Cloud 2020; Adobe CS4 standard 

(InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat 9 Pro); ADOBE FLASH 8; Adobe Photoshop CS 2; ArchiCAD 21 EDU; 

ARGO UML; AutoCAD 2020; AutoCAD 2020 Eng; AutoCAD MAP 3D 2020; Autodesk 3ds Max Design 2020; 

Autodesk Advance Steel 2020; Autodesk Inventor Professional 2020; Autodesk Revit 2020; Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2020; ECLIPSE; Edgecam 2016 edu; Google SketchUp 7; Google SketchUp 2020; 

MatLab R2012b, R2015 (Simulink, Control System Toolbox, Robotics System Toolbox); Microsoft Office 2010 

Professional; Microsoft Office 2010 Professional Eng; Microsoft Office 2019 Professional; NORMA PRO EDU 4.0; 

Pakiet oprogramowania firmy Intersoft; SOLIDWORKS 2020 x64 Edition; Rhinoceros 5.0; Vectorworks 2016. 

Ponadto, w 2018 r. powstała w Uczelni Chmura Edukacyjna (w ramach projektu „E-usługi w WSEiZ” działanie 

2.1.1 RPO Województwa Mazowieckiego), która ma służyć do łatwej wymiany materiałów dydaktycznych i prac 

- studenci wspólnie pracujący nad projektem czy pracą dyplomową mogą współdzielić zgromadzone w usłudze 

pliki. Może być także wykorzystywana jako chmura obliczeniowa dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych. 

Docelowo usługa pozwoli na wyeliminowanie z użycia dysków przenośnych i pamięci FLASH, stanowiących 

niebezpieczne źródło infekcji złośliwym oprogramowaniem. Architektura systemu oparta jest 

o opensource’owe rozwiązanie „owncloud”. 

Na studiach I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość wykorzystuje się: 

 platformę komunikacyjną ZOOM oraz zakupione przez WSEiZ profesjonalne licencje do prowadzenia zajęć 

na żywo w postaci wideokonferencji i webinarów; 

 platformę Microsoft Teams - narzędzie do pracy w zespole, które łączy potrzeby bezpośredniej komunikacji 

na żywo (wideowykłady, wideokonferencje i webinary), daje dostęp do zasobów Office 365 w jednym 

miejscu oraz pozwala na przechowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych i zadań oraz 

stworzenie kalendarza akademickiego; 

 Serwis E-learningowy WSEiZ (platformę Moodle) do prowadzenia zajęć z języka obcego. Platforma jest 

środowiskiem dydaktycznym, miejscem spotkań i wspólnej pracy, zawierającym lekcje teoretyczne 

i praktyczne poświęcone zagadnieniom gramatycznym i słownikowym oraz poszczególnym umiejętnościom 

językowym: słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Platforma oferuje stały dostęp do cyfrowych materiałów wideo, 

audio, animacji i zbiorów multimedialnych zadań i ćwiczeń kompleksowo rozwijających znajomość języka 

angielskiego. Serwis E-learningowy WSEiZ zapewnia bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, 

weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Uzyskane efekty uczenia się są weryfikowane 

w sposób pozwalający na porównanie uzyskanych efektów z zakładanymi efektami uczenia się również 

podczas zaliczeń semestralnych i egzaminu kończącego zajęcia z języka angielskiego (studia I stopnia), 

realizowanych w warunkach kontrolowanej samodzielności w siedzibie Uczelni. Studenci i nauczyciele mogą 

korzystać z platformy Serwis E-learningowy WSEiZ przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w pracowni, 

w Bibliotece na Uczelni, w domu lub w każdym innym miejscu wyposażonym w połączenie z Internetem. 

Do synchronicznej i asynchronicznej komunikacji ze studentami, nauczyciel wykorzystuje infrastrukturę 

informatyczną platformy zdalnego nauczania Serwis E-learningowy WSEiZ oraz pocztę elektroniczną  

(e-mail). Każdy student i nauczyciel posiada indywidualny kod dostępu - login do platformy. Zajęcia z języka 

angielskiego prowadzone z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Serwis E-learningowy WSEiZ 

kończą się zaliczeniem lub egzaminem w siedzibie Uczelni, w warunkach kontrolowanej samodzielności. 

Do zaliczenia/egzaminu może przystąpić student, który został pozytywnie oceniony przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w ramach platformy WSEiZ. 

Liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość nie może przekroczyć 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów, 
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a w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość 

wykorzystywane są jedynie pomocniczo. 

Warto również wspomnieć, że WSEiZ dołączyła do Platformy Obsługi Nauki PLATON, prowadzonej przez NASK 

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

czemu studenci, nauczyciele i inni pracownicy Wydziału Zarządzania WSEiZ mają dostęp do usługi 

wideokonferencji, usługi eduroam, usług kampusowych, usługi powszechnej archiwizacji, usługi naukowej 

interaktywnej telewizji HD. Dzięki udziałowi w sieci Platforma Obsługi Nauki PLATON, studenci i nauczyciele 

WSEiZ mają dostęp do licznego oprogramowania aplikacyjnego, np.: Adina, Adobe Creative Suite 5.5 Design 

Premium, Adobe Photoshop CS5.5 Extended, Adobe Premiere Pro CS5.5, Ansys/Fluent, Autodesk Education 

Master Suite 2012, COMSOLMultiphysics, CorelDRAW Graphics Suite X5 EDU, Intel Cluster Studio 2011, 

Maple/Maple SIM, Mathcad/Mathcad Prime, Mathematica, Matlab/Simulink, Statistica. 

Studenci kierunku ochrona środowiska korzystają także z profesjonalnie wyposażonych laboratoriów Biochemii, 

Mikrobiologii i Ekotoksykologii udostępnionych przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), z którym WSEiZ od 17 lat współpracuje 

w ramach zawartej umowy. Laboratoria zlokalizowane są w budynkach dydaktycznych WUM przy ul. Banacha 1 

(laboratoria: biochemii i ekotoksykologii) i Oczki 3 (laboratorium mikrobiologii) w Warszawie. Laboratoria te są 

wysokospecjalistycznymi zespołami pracowni dydaktyczno-naukowych spełniającymi rygorystyczne wymogi 

stawiane placówkom zajmującym się hodowlą i badaniem drobnoustrojów, prowadzeniem prac nad 

substancjami toksycznymi oraz badaniami z zakresu biochemii i biologii molekularnej. Laboratoria wyposażone 

są w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą i prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych 

pracowników naukowo-dydaktycznych. Na wyposażenie laboratoriów składają się: 

 Laboratorium Biochemii udostępnione przez Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

w ramach Umowy 1/08/2003: 4 spektrofotometry UV-VIS, chromatografy HPLC i GC, wirówki laboratoryjne, 

ekstraktory, suszarki, płuczki ultradźwiękowe, worteksy, aparatura do PCR i technik genotypowania, 

zestawy odczynników do izolacji, identyfikacji i analityki kwasów nukleinowych, białek, lipidów, 

węglowodanów, zestawy do badań enzymologicznych, zestawy pipet automatycznych, szkło laboratoryjne, 

jednorazowy sprzęt laboratoryjny; 

 Laboratorium Ekotoksykologii udostępnione przez Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Umowy 

1/08/2003: aparatura spektrofotometryczna i chromatograficzna służąca do oznaczania ksenobiotyków 

środowiskowych w materiale doświadczalnym, wirówki laboratoryjne, zestawy odczynników do izolacji, 

identyfikacji ksenobiotyków środowiskowych, pipety automatyczne, szkło laboratoryjne, jednorazowy 

sprzęt laboratoryjny; 

 Laboratorium Mikrobiologii udostępnione przez Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

w ramach Umowy 1/08/2003: komory laminarne, dezintegrator ultradźwiękowy, spektrofotometr 

z możliwością termostatowania próbek w mikropłytkach titracyjnych, cieplarki, inkubatory, autokalawy, 

sprzęt do posiewów mikrobiologicznych, podłoża stałe i płynne, hodowle drobnoustrojów testowych, szkło 

laboratoryjne, jednorazowy sprzęt laboratoryjny. 

Zaznaczyć także trzeba, że w ramach laboratorium z Podstaw gospodarki odpadami (st. I stopnia, IV sem.), 

które jest realizowane w formie zajęć terenowych,  studenci odbywają zajęcia: 

 na terenie MPWiK Oczyszczalni ścieków „Czajka”, gdzie zapoznają się z procesem powstawania osadów 

ściekowych; 

 na terenie najnowocześniejszego w kraju zakładu przetwarzającego odpady firmy „Byś”, gdzie zapoznają się 

z instalacją RiPOK do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, instalacją 

do mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, 

kompostowaniem odpadów biodegradowalnych i zielonych (system KNEER), instalacją do odzysku odpadów 

pobudowlanych; 
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 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (spalarni odpadów), gdzie zapoznają 

się z całym procesem spalania odpadów komunalnych. 

Natomiast w ramach laboratorium Przetwarzanie surowców odpadowych II (st. II stopnia, III sem.), które jest 

realizowane w formie zajęć terenowych, studenci odbywają zajęcia: 

 na terenie MPWiK Oczyszczalni ścieków „Czajka”, gdzie zapoznają się z procesem technologicznym 

przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych; 

 na terenie najnowocześniejszego w kraju zakładu przetwarzającego odpady firmy „Byś”, gdzie poznają 

nowoczesną instalację do produkcji paliwa alternatywnego. 

Wszystkie zajęcia są współprowadzone przez specjalistów technologów z danego zakładu.  

Miejsca realizacji studenckich praktyk zawodowych powinny być zgodne z kierunkiem studiów studenta 

oraz umożliwiać realizację programu praktyk i osiągnięcie efektów uczenia się. Student może samodzielnie 

wybrać miejsce odbywania praktyk lub skorzystać z propozycji przygotowanej przez Uczelnię. Uczelnia sprawuje 

nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk. Podmiot przyjmujący 

na praktykę jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyk, m.in. 

do zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, urządzeń i materiałów, zapoznania studenta z regulaminem 

pracy, przepisami BHP, przepisami o ochronie tajemnicy służbowej, nadzoru nad wykonywaniem przez 

studenta zadań wynikających z programu. Miejscem realizacji praktyk na kierunku ochrona środowiska 

najczęściej są jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, firmy konsultingowe 

zajmujące się ochroną i inżynierią środowiska, firmy stosujące technologie w zakresie ochrony środowiska, 

przedsiębiorstwa branży odnawialnych źródeł energii i inne instytucje, których zakres działalności odpowiada 

celowi i programowi praktyk oraz umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się dla kierunku ochrona środowiska.  

Wśród miejsc realizacji praktyk, które studenci w ubiegłym roku akademickim samodzielnie wybrali, warto 

wymienić takie, jak: 

 Atlas Copco Polska Sp. z o.o.; 

 Insignes Labs p. z o.o.; 

 Spółdzielnia Mleczarska „MAZOWSZE”; 

 Urząd Gminy w Sławnie, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; 

 Urząd Miasta st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów. 

Aby zapewnić miejsce realizacji praktyk studentom, którzy zwrócą się o to do Uczelni, podpisane zostały 

wieloletnie umowy z kilkunastoma organizacjami, z którymi Wydział współpracuje w ramach Rady 

Pracodawców, m. in. z: 

 Project Energy; 

 Mazowiecka Agencja Energetyczna; 

 Veolia Industry Polska Sp. z o.o.; 

 Urząd Gminy Leoncin; 

 Urząd Miejski w Płońsku. 

WSEiZ dąży do zapewnienia i doskonalenia warunków nauki studentom niepełnosprawnym, stale 

i sukcesywnie uzupełniając infrastrukturę dydaktyczną Uczelni o wyposażenie ułatwiające kształcenie. Studenci 

niepełnosprawni WSEiZ mogą liczyć na kompleksową opiekę Uczelni w realizowanym procesie kształcenia. 

WSEiZ dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, przystosowanymi do wymagań osób 

niepełnosprawnych, umożliwiającymi prawidłową realizację procesu dydaktycznego. W Uczelni została także 

uruchomiona mini-wypożyczalnia przenośnego sprzętu elektronicznego dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, 

czytelnia WSEiZ wyposażona jest w stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, m.in.: 2 stoły z ruchomym, 

sterowanym elektronicznie blatem góra-dół przeznaczone dla osób z wadami kręgosłupa, mogących pracować 

z komputerem tylko w pozycji stojącej, zapewniają przystosowanie stanowiska pracy do wzrostu; 

2 panoramiczne monitory SAMSUNG SYNC MASTER S24B150 dla osób niedowidzących; MAGic 

oprogramowanie umożliwiające powiększenie wyświetlanego obrazu na ekranie monitora do 36 razy – praca 

przy komputerze dla osób niedowidzących; 2 klawiatury BIG KEKS LX do obsługi komputera z olbrzymimi 

klawiszami dla osób niedowidzących; 2 klawiatury dla osób z dysfunkcją kończyn górnych (po amputacji) - 

leworęczną i praworęczną; 2 myszki BigTrack dla użytkowników cierpiących na zanik mięśni rąk, możliwa 
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obsługa również przy użyciu stopy lub łokcia; 4 powiększalniki wideo firmy Optelec pozwalające oglądać 

i powiększać tekst oraz obrazy do 18 razy w jakości HD; Mówiący Tłumacz Partner Lux Ectaco (2 sztuki) – system 

do nauki języka (ma wbudowany m.in. mówiący słownik, rozmówki audio z rozpoznawaniem mowy, umożliwia 

głosowe wprowadzanie tekstu); Loquendo – syntezator mowy (oprogramowanie); Jaws Professional for 

Windows (oprogramowanie) – odczyt tekstów i odczyt ekranu w trybie Windows. 

WSEiZ udostępnia studentom swoją infrastrukturę dydaktyczną i badawczą, w tym specjalistyczne 

oprogramowanie, do wykonywania zadań wynikających z programu studiów w ramach pracy własnej również 

poza godzinami objętymi planami zajęć. W tym celu osoba prowadząca zajęcia, student, grupa studentów 

lub opiekun koła naukowego występuje z wnioskiem do Prezydenta WSEiZ. Każdy pracownik lub student 

korzystający z infrastruktury WSEiZ odpowiedzialny jest osobiście za jej stan, prawidłowe przechowywanie, 

konserwowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zagięciem, kradzieżą, a także używanie 

zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania, obowiązujących norm 

technicznych i eksploatacyjnych oraz ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia jej uszkodzenia, zaginięcia 

lub kradzieży. Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury dydaktycznej i badawczej WSEiZ student 

lub pracownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad BHP oraz innych określających 

warunki bezpiecznego korzystania, uwzględniając specyfikę danego urządzenia, pomieszczenia, itp. Dostęp 

studentów do aparatury badawczej i laboratoryjnej jest udzielany wyłącznie pod opieką nauczyciela 

odpowiedzialnego za dane laboratorium. Ponadto, w Czytelni Biblioteki WSEiZ studenci i pracownicy mogą 

do pracy własnej, indywidualnej lub zespołowej, korzystać z 5 stanowisk komputerowych przygotowano 

do nauczania z wykorzystaniem e-learningu oraz komputerów, na których dostępne jest specjalistyczne 

oprogramowanie. 

Biblioteka WSEiZ, jako określony i zorganizowany według właściwych sobie zasad system komunikacji 

społecznej, ma na celu gromadzenie, opracowanie, przechowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

oraz wszelkiej informacji o tych materiałach. Misją Biblioteki jest rozpoznanie, rozwijanie i zaspokajanie 

procesów dydaktycznych i naukowych poprzez świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych na rzecz 

studentów oraz kadry naukowej Uczelni. Biblioteka WSEiZ służy edukacji i wspiera badania naukowe 

realizowane w Uczelni, zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach 

naukowych w dziedzinach związanych z kierunkami studiów. Pomaga każdemu studentowi w rozwijaniu 

umiejętności samokształcenia. 

Zakres tematyczny księgozbioru Biblioteki związany jest z ofertą kształcenia WSEiZ, obejmuje następujące 

dziedziny: architektura, historia architektury, teoria architektury, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, 

planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu, budownictwo, mechanika, historia sztuki, sztuki plastyczne 

(malarstwo, rzeźba, grafika), historia społeczna, eksploatacja samochodów, transport, inżynieria produkcji, 

inżynieria materiałowa, zarządzanie, marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, matematyka, 

statystyka, chemia, fizyka, geografia, geologia, geodezja, informatyka, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne, 

prawo, socjologia, psychologia, filozofia, etyka, turystyka, ekologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, 

inżynieria środowiska, gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków. Gromadzony i stale uzupełniany 

księgozbiór Biblioteki WSEiZ jest przeznaczony dla studentów każdego z oferowanych kierunków studiów, 

zatem jest dostosowany do wymogów programowych Wydziałów Uczelni, jak i kształtowany poprzez 

bezpośredni kontakt z kadrą naukową oraz na podstawie potrzeb zgłaszanych przez studentów Wydziałów. 

Biblioteka gromadzi również prace dyplomowe absolwentów WSEiZ. W magazynie przechowywane są również 

archiwalne roczniki czasopism. 

Zbiory Biblioteki WSEiZ stanowi prawie 46 500 woluminów. Księgozbiór ciągły udostępniany w Czytelni to 295 

tytułów czasopism krajowych oraz zagranicznych. Ponadto, na mocy podpisanych porozumień o współpracy, 

studenci i nauczyciele Uczelni mają prawo do korzystania z usług m.in. Głównej Biblioteki Politechniki 

Warszawskiej, Biblioteki Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, 

Biblioteki Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Z innych bibliotek naukowych w Warszawie studenci mogą 

korzystać na rewersy międzybiblioteczne, a z czytelni po okazaniu ważnej legitymacji. 
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Biblioteka WSEiZ jest w pełni skomputeryzowana. Program LIBRA 2000 oferuje użytkownikowi dwie metody 

wyszukiwania informacji w katalogu: indeksową i swobodną. Katalog w wersji elektronicznej w systemie MOL 

pozwala na zamawianie książek przez Internet, a wgląd do konta użytkownika pozwala na przestrzeganie 

terminów zwrotu wypożyczonych pozycji. Biblioteka to dwa działy: wypożyczalnia i czytelnia, łącznie zajmujące 

pomieszczenia o powierzchni 180 m2 oraz dwa magazyny o powierzchni 80 m2 i 25 m2, w których gromadzone 

są starsze wydania książek, archiwalne roczniki czasopism oraz prace dyplomowe. 

Biblioteka posiada 6 stanowisk komputerowych: 2 stanowiska dla pracowników, 4 terminale z dostępem 

do komputerowych katalogów księgozbioru bibliotecznego, księgozbioru Czytelni, prac dyplomowych 

w systemie LIBRA 2000. 

Księgozbiór podręczny Czytelni liczy około 4 400 woluminów oraz 52 tytuły czasopism w bieżącej 

prenumeracie. Czytelnia oferuje także normy budowlane, aktualne poradniki i informatory branżowe związane 

z kierunkami studiów. Z czytelni mogą w komfortowych warunkach korzystać 24 osoby, z możliwością 

dostawienia krzeseł dla osób pragnących pracować w zespole. Czytelnia dysponuje 11 stanowiskami 

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

1 stanowisko dla pracowników. Wszystkie komputery zawierają katalogi księgozbioru podręcznego, 

księgozbioru bibliotecznego oraz katalogi prac dyplomowych. Ponadto, 5 stanowisk komputerowych 

przygotowano do nauczania z wykorzystaniem e-learningu, a 2 stanowiska komputerowe są przygotowane 

dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim sprzętem komputerowym (monitory, myszki, klawiatury). 

Na komputerach w Czytelni studenci i pracownicy mogą pracować z programami m.in.: AutoCAD2021, 

ArchiCAD21, Matlab2015b, Autodesk Robot Structural Analysis Professional2021, SolidWorks 2020, Google 

SketchUp 8. Do dyspozycji użytkowników przeznaczono bezpłatnie nowoczesny skaner. 

Biblioteka WSEiZ zapewnia studentom i nauczycielom powszechny, bezpłatny dostęp do najważniejszych 

publikacji na świecie również dzięki zasobom Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica 

oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki. Biblioteka WSEiZ oferuje także dostęp do innych zasobów wirtualnych m.in. 

poprzez konsorcyjne dostępy do zasobów treściowych oraz abstraktów i zasobów faktograficznych. 

Szczegółowa informacja o Bibliotece WSEiZ i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych znajduje się 

w załączniku nr 5a i 5b do raportu. 

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i wysokiej jakości procesu dydaktycznego raz w roku w WSEiZ 

dokonywany jest kompleksowy przegląd infrastruktury i zasobów technicznych. Weryfikacji podlegają 

w szczególności sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie oraz ich wyposażenie dydaktyczne, w tym 

komputery, projektory multimedialne, rzutniki pisma, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, oprogramowanie, 

itp. Przeglądu dokonują pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie techniczne zasobów infrastruktury Uczelni, 

a z przeprowadzonej weryfikacji posiadanych zasobów budowlanych i technicznych oraz ich funkcjonalności, 

sporządza się raport, który co roku w lipcu przedstawiany jest Rektorowi, Prezydentowi oraz Dziekanom. 

Na podstawie dokonanej analizy sporządzane jest zapotrzebowanie na uzupełnienie, naprawę lub wymianę 

infrastruktury, o którego sfinansowaniu decyduje Rektor. Zaktualizowany spis infrastruktury jest dostarczany 

pracownikom dziekanatów, którzy na jego podstawie planują w sposób efektywny zajęcia dydaktyczne. Sprawy 

dotyczące monitorowania infrastruktury dydaktycznej i technicznej WSEiZ uregulowane zostały zarządzeniem 

Rektora WSEiZ nr 34/2019 z dnia 19.12.2019 r. 

Pracownicy Biblioteki WSEiZ dokonują przeglądu i selekcji księgozbioru w sposób ciągły i systematyczny, co 

najmniej raz w roku, zwykle na przełomie sierpnia i września. Selekcja obejmuje zbiory zdezaktualizowane, 

zniszczone, czyli w złym stanie technicznym, których przywrócenie do użycia przewyższy koszt zakupu nowego 

egzemplarza, niewypożyczane tzw. „niepoczytne”. Księgozbiór Biblioteki WSEiZ jest również stale uzupełniany 

o pozycje kluczowe oraz najnowsze dla danej dziedziny kształcenia, tak aby jak najpełniej był dostosowany 

do wymogów programowych Wydziałów Uczelni. Księgozbiór kształtowany jest także poprzez bezpośredni 

kontakt z nauczycielami, prowadzącymi zajęcia oraz opracowującymi karty przedmiotów, jak i na podstawie 

potrzeb zgłaszanych przez studentów. 

Warto także podkreślić, że studenci WSEiZ biorą także aktywny udział w ocenie funkcjonowania administracji 
oraz organizacji procesu i zaplecza dydaktycznego poprzez udział w badaniu, którego celem jest pozyskanie 
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informacji o dysproporcjach między oczekiwaniami a oceną elementów dotyczących zapewnienia studentom 
odpowiednich warunków studiowania i zaplecza dydaktycznego. Wyniki badania stanowią podstawę 
do wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie jakości obsługi studentów oraz zaspokojenia potrzeb 
w zakresie infrastruktury dydaktycznej, w tym zasobów bibliotecznych. 
W badaniu biorą udział wszyscy studenci prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów, pierwszego 
i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Narzędziem badawczym jest anonimowa ankieta, 
w formie wydruku lub w formie elektronicznej do samodzielnego wypełnienia przez studentów, składająca się 
z pytań zamkniętych. Ankieta zawiera także miejsce na zamieszczenie dodatkowych opinii i uwag, 
nieuwzględnionych w pytaniach zamkniętych. Studenci wypełniają ankiety w trybie ciągłym, tj. przez cały rok 
akademicki. Wypełnione ankiety umieszczają w specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynkach 
ewaluacyjnych, ulokowanych w budynkach Uczelni lub wypełniają ankiety elektroniczne w systemie 
informatycznym WSEiZ. Raport zawierający wyniki badania jest przygotowywany przez Dział Jakości Nauczania 
i Badań na koniec semestru zimowego i semestru letniego. Raport przekazywany jest Rektorowi Uczelni, 
Dziekanom Wydziałów, Kierownikom Działów podlegających ocenie oraz innym podmiotom odpowiedzialnym 
za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w WSEiZ. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

Infrastruktura dydaktyczna WSEiZ zaspokaja potrzeby związane z kształceniem na kierunku ochrona środowiska 

w zakresie aktualnie prowadzonych specjalności. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w gmachu przy 

ul. Rejtana 16, część w odległej o 300 m siedzibie Uczelni przy Olszewskiej 12, gdzie mieści się administracja 

WSEiZ czynna 7 dni w tygodniu. Część wykładów i ćwiczeń audytoryjnych odbywa się w gmachu 

przy ul. Grójeckiej 128. Zajęcia terenowe oraz część ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych z Ekologii, 

Monitoringu Środowiska, Technologii Ochrony Środowiska II i III, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, 

Unieszkodliwiania Odpadów realizowana jest w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, 

przy ul. Klaudyńskiej 33, gdzie prowadzone są też terenowe pace doświadczalne w ramach realizacji niektórych 

prac dyplomowych. Wszystkie sale wykładowe są wyposażone w rzutniki multimedialne i komputery 

z możliwością regulowanego zaciemnienia sali, większe – w instalację nagłaśniającą i mikrofon. Także znacząca 

część sal ćwiczeniowych ma zamontowane na stałe rzutniki multimedialne i komputery, w pozostałych 

instalowane są one czasowo w miarę potrzeb. Wszystkie sale są klimatyzowane. Uczelnia posiada własną bazę 

do realizacji większości zajęć laboratoryjnych, a także wspiera się w tym zakresie infrastrukturą Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia zapewnia możliwość korzystania z infrastruktury studentom 

niepełnosprawnych. 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Pracodawcy i inni przedstawiciele rynku pracy odgrywają szczególną rolę w procesie tworzenia, realizacji 
i doskonalenia programu studiów. Współdziałanie z nimi odbywa się na kilku płaszczyznach, sprawiając, że 
podejmowane w tym zakresie działania mają charakter kompleksowy i komplementarny. Pierwszą płaszczyznę 
stanowią bezpośrednie kontakty Dziekana Wydziału Inżynierii i Zarządzania z podmiotami, w których studenci 
odbywają lub będą odbywać praktyki zawodowe. Na podstawie prowadzonych rozmów Dziekan pozyskuje 
informacje o niezbędnych na rynku pracy kompetencjach absolwentów i oczekiwaniach pracodawców w tym 
zakresie. Informacje te pozwalają na ciągłe dostosowywanie programów studiów, w szczególności oferty 
specjalności do potrzeb rynku pracy i potencjalnych pracodawców. Również opinia opiekuna praktyk ze strony 
pracodawcy, wyrażana po zakończeniu praktyk, jest cenną informacją o osiągniętych przez studenta 
kompetencjach, pozwalającą zdefiniować ewentualne deficyty w programach studiów. Ewentualne rozmijanie 
się oczekiwań opiekuna praktyk z osiągniętymi przez studenta efektami uczenia się pozwala zwrócić baczniejszą 
uwagę na konkretne elementy programu. Drugą płaszczyzną współpracy z pracodawcami jest funkcjonujące 
w WSEiZ Biuro Karier, które służy studentom, pośrednicząc w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami, 
pomagając w znalezieniu pracy, stażu lub praktyk oraz organizując co roku Targi Pracy. Działalność wydziałowej 
Rady Pracodawców jest trzecią, najpełniejszą płaszczyzną współpracy. Jej celem jest kształtowanie atrakcyjnej 
oferty edukacyjnej Uczelni, budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia oraz kreowanie warunków 
do rozwijania wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady. W pracach Rady uczestniczą 
przedstawiciele szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego, działający w obszarach związanych 
z kierunkami studiów prowadzonymi przez Wydział. Działalność Rady Pracodawców umożliwia studentom 
praktyczną implementację zdobywanej przez nich wiedzy oraz poznanie specyfiki i złożoności procesu 
funkcjonowania różnych podmiotów rynku. Ułatwia także bezpośredni kontakt z przedstawicielami zrzeszonych 
instytucji. Studenci mają również możliwość opracowania swoich prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste 
problemy współpracujących przedsiębiorstw i instytucji.  
Rada Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania tworzy studentom możliwość odbywania praktyk 
oraz uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach czy zajęciach poglądowych. W ostatnich latach włączono 
przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w wydziałowej Radzie Pracodawców w proces kształcenia, jako 
współprowadzących zajęcia praktyczne lub specjalnościowe. Przedstawiciele Rad Pracodawców biorą także 
udział w rozwijaniu kierunków studiów, w szczególności w zakresie oferowanych specjalności. Przewiduje się 
również udział pracodawców w egzaminach dyplomowych, a także dyskutowana jest kwestia wprowadzenia 
do procesu dyplomowania pomocniczego opiekuna pracy dyplomowej pochodzącego ze środowiska 
gospodarki/przemysłu. Dzięki tego rodzaju działaniom możliwe jest wykorzystanie potencjału pracodawców 
i ich aktywności w przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  
Rada Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania liczy obecnie 39 organizacji, wśród których 
reprezentowane są firmy branży odnawialnych źródeł energii, firmy konsultingowe zajmujące się ochroną 
i inżynierią środowiska, firmy stosujące technologie w zakresie ochrony środowiska, izby gospodarcze, fundacje 
i stowarzyszenia, a także Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Kampinoski Park Narodowy.  

Szczególnie istotna z punktu widzenia kształtowania programów studiów i treści kształcenia jest współpraca 
z tymi organizacjami, których działalność jest ściśle i bezpośrednio związana z inżynierią środowiska 
i energetyką, np.  

 Mazowiecką Agencją Energetyczną, z którą WSEiZ współtworzy Mazowiecki Klaster Energii 
oraz realizowane były studia podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii; 

 Top Construction Ltd. Sp.K. (dawniej Project Energy), z którą WSEiZ współpracuje w realizacji licznych 
projektów termomodernizacyjnych np. zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków A, B, C 
dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie; termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie;  

 Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., z którą przygotowany został praktyczny kurs 
zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi i finansowania inwestycji, a którego realizacja ze względu 
na pandemię została przesunięta na semestr letni 2020/21; 

 XBS Group, z którą WSEiZ współpracuje w stworzeniu eko-logistycznego kalkulatora materiałów 
promocyjnych typu POS (Point of Sale); 

 Urząd Miejski w Płońsku wraz z WSEiZ są członkami założycielami Płońskiego Klastra Energii. W ramach 
klastra prowadzone są projekty termomodernizacji budynków oraz instalacje fotowoltaiczne. Studenci 
kierunku ochrona środowiska biorą udział w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach zrzeszonych 
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w ramach klastra i mają okazję zobaczyć najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu efektywności 
energetycznej oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; 

 Urząd Miasta i Gminy Kampinos, z którym WSEiZ realizowało projekt „Młodzi odkrywcy z Kampinosu” 
dofinansowany ze środków UE; nauczyciele i studenci WSEiZ brali także udział w organizowanym przez 
gminę Eko-pikniku w 2019 roku; 

 Przedsiębiorstwo „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, zajmujące się przede wszystkim zbiórką, segregacją 
i zagospodarowaniem odpadów, na terenie którego studenci realizują zajęcia terenowe,  

 Gmina Kozienice – w ramach edukacji ekologicznej WSEiZ brała aktywny udział w Pikniku Ekologicznym 
organizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach w 2019 roku; 

 Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" – organizacja cyklu 
spotkań dla uczniów o tematyce ekologicznej, w ramach edukacji społeczności lokalnej; 

 Stowarzyszenie Elektryków Polskich - współpraca przy organizacji konkursu „Nagroda Electro MAZOVIA 
2018 im. Kazimierza Szpotańskiego”, 

a także Polskie Parki Wiatrowe i szereg innych organizacji. 

Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ angażuje się także w działalność naukową i popularyzującą naukę, 

włączając w te działania partnerów ze środowiska akademickiego oraz z szeroko rozumianego otoczenia 

społeczno-gospodarczego. W okresie 2013-2020 Wydział był organizatorem lub współorganizatorem 

następujących wydarzeń: 

 w grudniu 2020 r. Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ organizował webinar „Płoński Klaster Energii – 

zarządzanie zieloną energią”, w którym wzięli udział m.in. Burmistrz Miasta Płońska, przedstawiciel 

Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energy Cités – Związek Miast Polskich, prezes Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Płońsku, prezes Biogazowni Skarżyn (15.12.2020); 

 w listopadzie 2020 r. Wydział wspólnie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 

Politechniką Warszawską, a także Wojskową Akademią Techniczną organizował Konferencję Naukowo-

Techniczną OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI (19.11.2020 r.); 

 w 2017 r. Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ wraz z Instytutem Pojazdów Mechanicznych i Transportu 

Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Samochodów i Maszyn 

Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Przemysłowym Instytutem Motoryzacji współorganizował 

w 2017 r. konferencję „E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia”. W konferencji licznie wzięli udział 

przedstawiciele gospodarki i stowarzyszeń branżowych, m.in.: Stowarzyszenia Dystrybutorów 

i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz 

Mazowieckiej Agencji Energetycznej; 

 w latach 2015-2016 Wydział Inżynierii i Zarządzania w partnerstwie z CASE-Doradcy Sp. z o.o. 

zorganizował szereg bezpłatnych szkoleń i warsztatów w ramach projektu edukacyjnego „Energetyka 

rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych”. Projekt 

był współfinansowany przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego 

celem było zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy w zakresie energetyki prosumenckiej oraz 

inwestycji w małe i mikro instalacje OZE, podniesienie umiejętności w zakresie oceny wpływu wybranych 

parametrów na efektywność ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych, jak również 

upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego małych i mikro 

instalacji OZE; 

 w 2015 r. w WSEiZ wraz z 3C create event oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej współorganizowało warsztaty „Miasto zielone z natury”, które poprzedzone były 

prelekcjami dotyczącymi nowoczesnych technologii dachów zielonych i żyjących ścian w przestrzeni 

miejskich aglomeracji oraz innowacyjnego zarządzania wodą w obszarach zurbanizowanych; 

 w okresie 2013-2019 pracownicy zorganizowali w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie 13 imprez 

o charakterze forów dyskusyjnych i warsztatów poświęconych nowatorskim rozwiązaniom 

technologicznym w zakresie ochronie środowiska i ekologii, np. nowoczesnym technologiom elewacyjnym 

w architekturze, roli dzikich gatunków w ekosystemach miejskich, technologiom pozyskiwania energii 
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z wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych jej źródeł, bioróżnorodności i więziom łączącym 

człowieka z przyrodą, i wiele innych. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

Wykładowcy Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ chętnie biorą także udział w inicjatywach, konkursach 

(jako jurorzy) oraz przedsięwzięciach promujących postawy i rozwiązania proekologiczne, zrównoważony 

rozwój oraz poszanowanie środowiska naturalnego, które organizowane są przez wiodące podmioty 

gospodarcze jak np. Jeronimo Martins. 

Ponadto WSEiZ przez wiele lat była patronem naukowym Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami 

SOS EXPO w Warszawie, którego celem jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących 

gospodarki odpadowej i ochrony środowiska oraz zapoznanie z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi 

w tym zakresie. SOSEXPO to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, 

dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit 

i ekspertami branżowymi. 
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

na kierunku 

Umiędzynarodowienie kształcenia w WSEiZ oraz systematyczny rozwój i intensyfikacja współpracy 

z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, postrzegane są jako działania priorytetowe i służące efektywnemu 

wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Idea ta znalazła 

odzwierciedlenie w przyjętej w 2012 r. przez Senat WSEiZ Strategii umiędzynarodowienia kształcenia, która 

zakłada osiągnięcie tego celu między innymi poprzez poszerzenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych 

oraz oferty studiów prowadzonych w języku angielskim, a także prowadzenie wspólnych studiów z uczelniami 

zagranicznymi, które mogą prowadzić do uzyskania podwójnych dyplomów ukończenia studiów. Ważną częścią 

Strategii jest także dbałość o rozwijanie międzynarodowej mobilności studentów i kadry naukowo-dydaktycznej 

oraz pracowników, w tym także poprzez pozyskiwanie nowych uczelni partnerskich oraz organizację wykładów 

i spotkań z autorytetami naukowymi z zagranicy. 
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku ochrona środowiska jest związane z:  

 podejmowaniem studiów na kierunku przez studentów zagranicznych,  

 realizacją praktyk zawodowych za granicą lub w korporacjach międzynarodowych,  

 udziałem studentów w programie Erasmus+, 

 przyjmowaniem nauczycieli z zagranicy w ramach programu Erasmus+, zarówno z wiązanych 

z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, jak i w ramach staff week, 

 wyjeżdżaniem nauczycieli WSEiZ za granice w ramach programu Erasmus+, związanych z prowadzeniem 

zajęć dydaktycznych, 

 prowadzeniem obowiązkowych zajęć z języka obcego na studiach I i II stopnia, 

 publikowaniem przez osoby, prowadzące zajęcia na kierunku ochrona środowiska, w czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym i udziałem w zagranicznych konferencjach, 

 organizowaniem naukowych konferencji o zasięgu międzynarodowym.  

Studenci na kierunku ochrona środowiska, doskonalą swoje umiejętności i kompetencje w zakresie języka 

obcego, podczas trwających 4 semestry (w przypadku studiów I stopnia) i 1 semestr (w przypadku studiów 

II stopnia) lektoratów języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez przygotowanych do tego, 

profesjonalnych lektorów. Proces kształcenia w zakresie języka obcego wspierany jest dodatkowo przez metody 

i technik kształcenia na odległość, którą jest platforma zdalnego nauczania pod nazwą Serwis E-learningowy 

WSEiZ. Podczas zajęć w siedzibie Uczelni oraz na platformie e-learningowej studenci doskonalą swoje 

sprawności językowe: mówienie, czytanie, rozumienie, pisanie, słownictwo oraz gramatykę. W czasie 

lektoratów rozwijają i wzbogacają również swój język zawodowy, zgodny z kierunkiem studiów. Postępy 

osiągania efektów kształcenia oceniane są na bieżąco podczas zajęć. Studenci przygotowują wypowiedzi ustne 

i pisemne, rozwiązują zadania z rozumienia ze słuchu oraz analizują teksty poświęcone tematyce budowlanej, 

doskonaląc język zawodowy. Warunkiem zaliczenia lektoratu jest osiągnięcie wszystkich założonych celów 

i efektów uczenia się. Poza bieżącą oceną postępów, prowadzoną podczas zajęć, student musi wykazać się 

aktywnością w Serwisie E-Learningowym WSEiZ i uzyskać minimum 51% prawidłowych odpowiedzi w zadaniach 

udostępnionych na platformie. Uzyskane efekty uczenia się są sprawdzane również podczas zaliczeń 

semestralnych (w postaci testu mieszanego - wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi) i egzaminu 

(po 4 semestrze) na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego kończącego 

zajęcia z języka (na I stopniu), realizowanych w warunkach kontrolowanej samodzielności w siedzibie Uczelni. 

Natomiast studenci studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska osiągnięte efekty uczenia się 

sprawdzają podczas testu mieszanego - wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi, który podsumowuje ich 

postępy na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

Po zakończeniu lektoratów studenci rozumieją artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których 

autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Rozumieją zarówno współczesny tekst 

literacki napisany prozą, jak i teksty specjalistyczne związane ze swoją specjalnością, korzystając z czasopism 

i opracowań w języku angielskim. Studenci rozumieją stosunkowo długie wypowiedzi oraz wykłady. Potrafią 

również przedstawić swój pogląd na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań, 
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posługując się literaturą anglojęzyczną. Potrafią napisać teksty na wiele tematów, związanych ze swoimi 

zainteresowaniami i specjalnością oraz wyrazić w nich swój stosunek do opisanej problematyki, w oparciu 

o literaturę w języku angielskim. Studenci mają szansę doskonalić umiejętność komunikacji w języku angielskim 

przygotowując streszczenie pracy dyplomowej.  

Od kilku lat WSEiZ jest również certyfikowanym centrum egzaminacyjnym i oferuje kandydatom na studia, 

studentom i nauczycielom możliwość zapisania się i zdawania międzynarodowego egzaminu TOEIC. Egzamin 

ten umożliwia podjęcie studiów w uczelniach zagranicznych, wyjazd w ramach programu Erasmus+ 

lub w przyszłości pracę w środowisku międzynarodowym, gdzie język obcy jest niezbędny. 

Warto również wspomnieć, że studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ mają 

obowiązek wziąć udział w teście biegłości językowej, który jest realizowany przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu mobilności w systemie internetowym Komisji Europejskiej OLS (Online Linguistic Support). 

Wsparcie Językowe Online pomaga uczestnikom mobilności długoterminowych w ocenie umiejętności 

posługiwania się językiem obcym, w którym będą studiować lub pracować za granicą oraz nauce języka poprzez 

dostęp do bezpłatnego kursu językowego online. 

Osiągnięcie zamierzeń określonych w Strategii umiędzynarodowienia kształcenia WSEiZ jest możliwe m.in. 

realizacji dzięki realizacji mobilności przez studentów i pracowników, w tym nauczycieli akademickich, 

w ramach programu Erasmus+, w którym WSEiZ uczestniczy od 2003 r. Celem realizacji projektów wymiany 

międzynarodowej w ramach Erasmus+ jest propagowanie dobrych praktyk związanych z mobilnością 

studentów, kadry akademickiej i pracowników, a współpraca uczelni służy poszerzeniu i rozwojowi wiedzy, 

umiejętności i kompetencji uczestników projektu, w szczególności w zakresie zwiększenia kompetencji 

zawodowych; wzrostu ich samooceny i wiary we własne możliwości; udoskonalenia znajomości języka obcego; 

rozwinięcia kluczowych kompetencji społecznych dzięki współpracy w środowisku międzykulturowym; 

zwiększenia atrakcyjność w miejscu pracy oraz rynku pracy; udoskonalenia warsztatu pedagogicznego 

(nauczyciele); wzbogacenia materiałów i pomocy edukacyjnych. Współpraca w ramach projektu ma na celu 

również podniesienie poziomu i jakości kształcenia; porównanie i doskonalenie programów studiów, 

dostosowanie programów studiów do europejskich standardów poprze czerpanie z wzorców 

międzynarodowych; podjęcie prac nad wspólnymi programami studiów dla studentów drugiego stopnia; 

przygotowanie programów uzyskania podwójnych dyplomów ukończenia studiów z Uczelniami; rozwój 

i wymianę propozycji współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, które zaowocują 

międzynarodowymi projektami naukowymi oraz wspólnymi publikacjami naukowymi. Wymiana doświadczeń 

i dobrych praktyk służy także opracowaniu założeń rozpowszechniania idei studiowania zagranicą, wskazaniu 

źródeł finansowania akademickiej wymiany międzynarodowej, przedstawieniu dobrych praktyk 

wypracowanych w uczelniach. Współpraca z pewnością przyczynia się także do wzrostu prestiżu WSEiZ 

na regionalnych i krajowych rynkach edukacyjnych. 

Obecnie Uczelnia posiada tzw. Rozszerzoną Kartę Erasmus na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027 

i współpracuje z: 

 27 uczelniami z 15 krajów programu Erasmus (UE + Turcja + Serbia); 

 15 uczelniami z 10 krajów partnerskich z całego świata (Armenia, Azerbejdżan, Brazylia, Chiny, Dominikana, 

Gruzja, Kazachstan, Kosowo, Ukraina, USA), 

a także z przedsiębiorstwami z terenu Unii Europejskiej, które przyjmują studentów WSEiZ na praktyki.  

Największą popularnością wśród studentów i pracowników WSEiZ cieszą się uczelnie z Portugalii - Universidade 

de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade Lusofona do Porto; z Hiszpanii – Universidad de Malaga, 

Universidade da Coruna, Universidad Politécnica de Cartagena; z Niemiec - Fachhochschule Düsseldorf; Francji - 

École Nationale Supérieure D’art de Dijon, Université Paris-Est Marne-la-Vallée i Wielkiej Brytanii - De Montfort 

University. Natomiast z Wydziału Inżynierii i Zarządzania najczęściej wyjazdy organizowane są do Serbii – 

University of Niš; na Ukrainę – National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine, National 

Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; do Armenii – National University of 

Architecture and Construction of Armenia.  
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W każdym roku akademickim z WSEiZ w celu realizacji studiów i praktyk wyjeżdża ok. 20-30 studentów 

pierwszego i drugiego stopnia. Podobnie liczna grupa studentów przyjeżdża do WSEiZ w ramach współpracy 

z uczelniami z Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich z całego świata. W celu realizacji zajęć dydaktycznych 

w uczelni partnerskiej lub uczestniczenia w szkoleniach wyjeżdża z WSEiZ co roku ok. 15 nauczycieli 

i pracowników. Udziałem w zagranicznych studiach i praktykach najbardziej zainteresowani są studenci 

i nauczyciele kierunków Architektura i Budownictwo, stanowią oni ok. 90% uczestników mobilności w skali całej 

Uczelni.  

Z Wydziału Inżynierii i Zarządzania w latach 2015-2020 studenci zrealizowali 2 wyjazdy na studia (Sapienza 

University of Rome) oraz 4 wyjazdy na praktyki (Malta, Niemcy, Szwecja). Natomiast na Wydział w celu 

realizacji studiów przyjechało 35 studentów studiów I i II stopnia, głównie z Portugalii – Polytechnic Institute 

of Braganca; Włoch – Sapienza University of Rome; Ukrainy – Sumy State University, National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine; Kazachstanu - Shakarim State University of Semey; Turcji – Istanbul 

Kultur University. Ponieważ w roku 2020/2021 Wydział nie uruchomił studiów w języku angielskim ze względu 

na niższą niż oczekiwano rekrutację studentów cudzoziemców, która była wynikiem pandemii koronawirusa, 

nie zostały zaplanowane przyjazdy studentów z zagranicznych uczelni partnerskich. 

Liczba mobilności dydaktycznych i szkoleniowych realizowanych przez pracowników Wydziału Inżynierii 

i Zarządzania w tym okresie wyniosła 25, a 4 dodatkowe mobilności z powodu pandemii koronawirusa zostały 

przeniesione na późniejszy termin. Wydział gościł natomiast 45 nauczycieli i pracowników z uczelni w Ukrainie – 

Sumy State University, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Berdyansk University 

of Management and Business, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; 

Kazachstanie – Shakarim State University of Semey; USA – Herzing University; Serbii – University of Niš. 

Na kierunku ochrona środowiska wymiana międzynarodowa studentów jest bardzo niewielka, a głównym 

powodem jest to, że na obu stopniach studiów realizowane są od lat wyłącznie studia niestacjonarne. Oznacza 

to, że niemal wszyscy studenci pracują zawodowo i mają inne zobowiązania (w tym rodzinne), co znacząco 

ogranicza ich zainteresowanie mobilnościami zagranicznymi i możliwości wyjazdu na studia i praktyki w ramach 

programu Erasmus+ i POWER. 

Warto jednak podkreślić, że na kierunku ochrona środowiska regularnie od 2016 roku zajęcia prowadzą 

zagraniczni nauczyciele w ramach współpracy z państwami partnerskim programu Erasmus. W okresie 

ostatnich 5 lat zajęcia prowadziło 11 nauczycieli z Ukrainy (Sumy State University, National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute), Serbii (University of Niš), Armenii (Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan), 

Azerbejdżanu (Azerbeijan Technological University). Podejmowana przez nich tematyka zajęć dotyczyła między 

innymi polityki energetycznej, bioenergetyki, zarządzania środowiskowego, inżynierii środowiskowej 

oraz właściwego gospodarowania energią i oszczędzania energii. 

Należy także wspomnieć, że w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 wiele międzynarodowych 

mobilności realizowanych w ramach programu Erasmus+ i POWER zostało albo anulowanych, 

albo przeniesionych na inny termin. Liczymy, że gdy sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie się 

ustabilizuje studenci, nauczyciele i pracownicy WSEiZ oraz uczelni partnerskich  

WSEiZ prowadzi także współpracę bilateralną z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, której celem jest 

podejmowanie wspólnych inicjatyw dydaktycznych oraz naukowo-badawczych, w szczególności organizacja 

badań terenowych, spotkań i konferencji naukowych, sporządzanie planów, programów i metodyk badań, 

szeroko pojęta wymiana informacji i materiałów dydaktycznych, publikacja artykułów naukowych, prowadzenie 

i recenzowanie prac naukowych i dyplomowych, współpraca studenckich kół naukowych, realizacja wspólnych 

projektów badawczych oraz wzajemne konsultacje programów studiów. W tym zakresie partnerami są uczelnie 

m.in. z Armenii, Białorusi, Brazylii, Chin, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Ukrainy. Interesującym przykładem jest 

rozwijająca się międzynarodowa współpraca z Chinami i Białorusią.  

W 2020 roku zostały podpisane bilateralne umowy z dwoma chińskimi uniwersytetami Handan University 

i Zhengzhou University of Aeronautics, które zakładają prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku 

ochrona środowiska kończących się uzyskaniem dyplomów obu uczelni. Opracowane wnioski oczekują 

na ocenę chińskiego ministerstwa odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe.  
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Na początku 2020 roku władze Uczelni i Wydziału Inżynierii i Zarządzania prowadziły także intensywne 

rozmowy z przedstawicielami Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego oraz Polsko-Białoruskiej 

Izby Handlowo-Przemysłowej. Wybuch pandemii koronawirusa odsunął chwilowo na dalszy plan wspólny 

projekt prowadzenia studiów z zakresu ochrony środowiska kończących się dyplomami obu uczelni - zarówno 

na poziomie I, jak i II stopnia. 

Za monitorowanie umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz doskonalenie warunków sprzyjających 

podnoszeniu jego stopnia odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału. W procesach tych wspierany jest przez 

Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus i jego zastępców oraz Wydziałowego koordynatora Programu 

Erasmus, którym na Wydziale Inżynierii i Zarządzania jest Prodziekan, a także przez pracowników Działu 

Marketingu i Współpracy z Zagranicą WSEiZ. 

Monitorowanie umiędzynarodowienia ma charakter stały i bieżący, prowadzone jest w trakcie całego roku 

akademickiego na podstawie: 

 raportu z rekrutacji na studia I i II stopnia, w którym uwzględniona jest liczba cudzoziemców przyjętych 

na studia na poszczególne kierunki i stopnie studiów; 

 protokołu z rekrutacji na wymienne zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ i programu 

POWER – rekrutacje prowadzone są co najmniej dwa razy w roku akademickim; 

 informacji z rekrutacji na mobilności dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (z krajami 

programu i krajami partnerskimi) wśród pracowników WSEiZ, przedstawionej przez Biuro Erasmusa WSEiZ – 

rekrutacje prowadzone są co najmniej dwa razy w roku akademickim; 

 sprawozdania ze zrealizowanych w danym roku akademickim mobilności studenckich i pracowniczych 

(wyjazdy i przyjazdy) w ramach programu Erasmus+ i POWER, przygotowywanego na koniec roku 

akademickiego przez Biuro Erasmusa WSEiZ; 

 informacji z dziekanatu o wsparciu materialnym przyznanym cudzoziemcom; 

 bieżącego nadzoru nad organizacją i jakością kształcenia na Wydziale. 

Ponadto, ewaluacji wymiany międzynarodowej prowadzonej w ramach programu Erasmus+ i POWER 

oraz partnerstw z uczelniami zagranicznymi, co roku dokonuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus 

w konsultacji z Dziekanami poszczególnych Wydziałów WSEiZ, którzy wspólnie decydują o kontynuacji 

współpracy z partnerami w ramach kolejnego projektu. Podczas tej oceny brana jest pod uwagę liczba 

oraz jakość mobilności, zakres współpracy - kierunkowy, przedmiotowy oraz stopień zainteresowania 

studentów i pracowników daną instytucją partnerską. Ważne przy ocenie jakości współpracy są także kwestie 

„operacyjne”, jak np. sprawność komunikacyjna partnerów, szybkość reakcji, terminowość podpisywania 

dokumentów. Nie bez znaczenia jest także opinia studentów i pracowników na temat jakości opieki i obsługi 

uczestnika mobilności przez zagraniczną uczelnię partnerską. Studenci i pracownicy dokonują oceny ustnie 

(po powrocie) oraz w ankiecie on-line na zakończenie swojej mobilności.  

Na podstawie opisanych wyżej informacji, na koniec roku akademickiego, w swoim sprawozdaniu, oceny 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia dokonuje Dziekan Wydziału. 

Dwustronna współpraca w znaczący sposób wpływa na określanie i osiąganie efektów uczenia się 

na kierunkach prowadzonych przez WSEiZ, w tym na ochronie środowiska. Ponadto, wzmacnia potencjał 

intelektualny i kreatywność kadry dydaktycznej i naukowej poprzez udział, organizację i współorganizację 

konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym oraz liczne publikacje naukowe. Współpraca 

z ośrodkami naukowymi w zakresie dydaktyki przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia, uatrakcyjnienia 

procesu dydaktycznego poprzez kontakt z autorytetami naukowymi z zagranicy oraz poprzez wdrażanie 

nowoczesnych narzędzi i metod dydaktycznych, sprzyja także doskonaleniu programów studiów 

i przekazywanych studentom treści. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

W zakresie współpracy międzynarodowej należy podkreślić, że WSEiZ, jako jedyna uczelnia w Polsce, należy 

do ścisłej grupy 16 uczelni założycielskich międzynarodowego konsorcjum „Belt and Road Architectural 
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University International Consortium” utworzonego w Pekinie 10.10.2017 r. z inicjatywy Beijing University of 

Civil Engineering & Architecture. Konsorcjum skupia się na podejmowaniu działań z zakresu nowoczesnej, 

funkcjonalnej architektury i budownictwa, w tym w szczególności na stosowaniu rozwiązań 

energooszczędnych, proekologicznych oraz przyjaznych człowiekowi i środowisku. Do konsorcjum należą 52 

uniwersytety z 23 państw świata, m.in. z Armenii, Australii, Brazylii, Bułgarii, Chin, Francji, Indii, Izraela, Korei 

Południowej, Malezji, Nepalu, Norwegii, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Z Polski oprócz WSEiZ członkami 

konsorcjum jest Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska. Konsorcjum 

służyć ma wzmocnieniu współpracy międzynarodowej, ułatwieniu oraz podniesieniu jakości wymiany 

pracowników, studentów, wiedzy i technologii między uczelniami członkowskimi, a także stałemu rozwojowi 

międzynarodowej współpracy przemysłu z ośrodkami akademickimi. Celem działania Konsorcjum jest również 

wzmacnianie więzi międzyludzkich, wymiany kulturalnej i wzajemnego zrozumienia. Podejmowane działania 

mają poprawić znaczenie i podnieść prestiż uczelni członkowski na arenie międzynarodowej.  

W kontekście międzynarodowej wymiany międzyuczelnianej warto wspomnieć, że w 2018 r. WSEiZ została 

nominowana w konkursie EDUinspiracje2018 w sektorze „Szkolnictwo wyższe”, którego celem jest 

upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz 

pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami 

i wiedzą. W organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (Narodową Agencją Programu 

Erasmus+) konkursie Uczelnię wyróżniono za zaangażowanie w promocję i dynamiczny rozwój mobilności 

studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Jest to szczególnie cenne, gdyż wśród nominowanych 

WSEiZ była jedyną uczelnią niepubliczną. 
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

WSEiZ wiele uwagi poświęca wspieraniu studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym 

i zawodowym, a także wspiera ich w skutecznym wejściu na rynek pracy. System wsparcia studentów w WSEiZ 

ma charakter kompleksowy i obejmuje m.in.:  

 stałe dyżury Rektora, Prezydenta Uczelni, Dziekanów organizowane w dogodnych dla studentów 

godzinach (także w weekendy) – a w okresie pandemii dyżury realizowane są w sposób zdalny 

z wykorzystaniem Zoom;  

 stałe dyżury Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych;  

 opiekę dla studentów cudzoziemców, prowadzoną przez Dział Marketingu i Współpracy 

Międzynarodowej;  

 dostosowanie godzin pracy dziekanatu do potrzeb pracujących studentów studiów niestacjonarnych;  

 dostęp do bieżących informacji o przebiegu studiów za pośrednictwem internetowego systemu Wirtualna 

Uczelnia;  

 konsultacje nauczycielami akademickimi, prowadzącymi zajęcia w Uczelni;  

 możliwość elastycznego kształtowania przebiegu studiów poprzez skorzystanie z Indywidualnego 

Programu Studiów, w tym planu studiów oraz Indywidualnej Organizacji Studiów;  
 współfinansowanie uczestnictwa w wyjazdach poglądowych do współpracujących z Uczelnią firm 

i instytucji;  

 możliwość korzystania przez studentów, bez dodatkowej odpłatności, ze wszystkich wykładów i ćwiczeń 

(za zgodą prowadzącego ćwiczenia) prowadzonych na Uczelni na innych kierunkach studiów i poziomach 

kształcenia (z możliwością wpisania oceny do dokumentacji studenta jako przedmiotu fakultatywnego);  

 organizowanie, na wniosek zainteresowanych studentów, bezpłatnych zajęć dodatkowych, 

m.in. wyrównawczych z matematyki lub fizyki, nauki programu komputerowego,  

 udział w organizowanych przez WSEiZ specjalistycznych wykładach lub prelekcjach prowadzonych 

przez ekspertów ze środowiska gospodarczego;  

 dostęp do bezpłatnych, edukacyjnych wersji wielu programów komputerowych np. AutoCAD, Robot 

Milennium, Revit, Maxwell Render i inne;  

 stały dostęp w czytelni Biblioteki WSEiZ do wszystkich programów komputerowych wykorzystywanych 

na zajęciach dydaktycznych;  

 wsparcie rozwoju indywidualnego i zespołowego sportu akademickiego w ramach AZS WSEiZ;  

 wsparcie finansowe i opiekę nad Samorządem Studenckim przez Prorektora, który stymuluje działania 

Samorządu i służący swoim doświadczeniem oraz radą. 

Ponadto, od r.a. 2014/2015 w budynku przy ul. Rejtana 16, na wniosek Samorządu Studenckiego WSEiZ, 

funkcjonuje studencki radiowęzeł, który sfinansowany został ze środków własnych WSEiZ. Natomiast 

we wszystkich budynkach WSEiZ od wielu lat jest ogólnodostępna sieć Wi-Fi oraz kioski internetowe, z których 

studenci mogą korzystać. WSEiZ zapewnia także 46 miejsc, na czas realizacji kształcenia, we własnych 

akademikach i mieszkaniach studenckich, które mieszczą się w bliskim sąsiedztwie Uczelni. W razie potrzeb 

dostępność studenckiej bazy mieszkalnej jest rozszerzana, dzięki współpracy z warszawskimi uczelniami 

publicznymi. 

WSEiZ wspiera i motywuje studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności naukowej 

oraz wspiera wybitnych studentów m.in. poprzez: 

- opiekę naukową promotorów prac dyplomowych, którzy pomagają studentowi wybrać temat 

przygotowywanej pracy, określając jego zainteresowania i plany zawodowe, a następnie kierują pracą 

studenta, stymulując go do poszukiwania źródeł informacji, służąc radą i wsparciem merytorycznym przy 

rozwiązywaniu konkretnych problemów; 

- dostęp do bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz szerokiej elektronicznej bazy bibliograficznej, 
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- wsparcie, w tym finansowe, działalności kół naukowych Uczelni, prowadzonych pod kierunkiem 

opiekunów kół naukowych;  

- dofinansowywanie udziału studentów w warsztatach i konferencjach naukowych, itp. poprzez 

dofinansowanie studenckich, indywidualnych i zespołowych, projektów naukowych i artystycznych;  

- bezpłatne udostępnienie, na wiosek studentów, infrastruktury dydaktycznej i badawczej WSEiZ 

do realizacji dodatkowych, fakultatywnych (poza planem studiów) zajęć, spotkań zespołów badawczych, 

projektowych i konkursowych, itp., 

- przyznawanie nagród finansowych za prace naukowe, których autorami lub współautorami są studenci 

lub absolwenci WSEiZ, o ile ukończyli studia (uzyskali tytuł zawodowy) nie wcześniej niż w roku 

poprzedzającym publikację. 

Ważnym elementem wspierania studentów w procesie uczenia się oraz zaangażowania studentów 

w działalność naukową jest również uczestnictwo w kołach naukowych, które stymulują, ukierunkowują 

oraz pogłębiają konkretne zainteresowania i pasje studentów, inspirują do aktywnego udziału w życiu 

akademickim WSEiZ oraz tworzą warunki wykorzystania potencjału intelektualnego studentów. Studenci mogą 

uczestniczyć w zajęciach wybranego koła naukowego, niezależnie od studiowanego kierunku 

np. Przedsiębiorczość w Praktyce (Business Activity in Practice - koncentrujące się na wiedzy praktycznej 

z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w różnych jego aspektach, jak np.: założenie firmy, wybór profilu, 

podział kompetencji, źródła finansowania, zarządzanie zasobami ludzkimi, wykorzystanie nowoczesnych 

technologii, marketing oraz raportowanie); Koło Naukowe Ekologów (rozwijające wiedzę ekologiczną 

oraz umiejętności jej stosowania, pogłębiające wiedzę w zakresie funkcjonowania układów ekologicznych, 

szczególnie w relacji ekosystem-człowiek, rozwijające zainteresowania w ramach ochrony zasobów przyrody 

i środowiska przyrodniczego, popularyzujące turystykę ekologiczną, kształtujące postawy przyjazne 

środowisku); Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin (zdobywanie, poszerzenie i integracja istniejącej wiedzy 

z zakresu ekologii roślin i obszarów interdyscyplinarnych z nią związanych, takich jak m.in.: ekologia inwazji 

biologicznych, ochrona przyrody na poziomie osobniczym, populacyjnym, ekosystemowym i krajobrazowym, 

kształtowanie zrównoważonego krajobrazu w różnych skalach przestrzennych oraz ochrona środowiska; 

doskonalenie istniejących form wykorzystanie teoretycznej i empirycznej wiedzy z zakresu ekologii roślin 

w praktycznych działaniach życia oraz poszukiwanie nowych zastosowań. Pracownia skupia się na badaniach 

nad barszczem olbrzymim, obejmujących inwentaryzacje i monitoring stanowisk barszczu - http://pser.pl/); 

Niekonwencjonalne Źródła i Konwersja Energii (skupiające się na zastosowaniu niekonwencjonalnych źródeł 

energii w budownictwie, poszerzeniu wiedzy w obszarze procesów konwersji energii, akumulacji energii, 

bezpieczeństwa energetycznego); Primaaura (rozwijające i pogłębiające zainteresowania studentów 

w dziedzinie architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu, ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu).  

Ponadto, w ramach koła Przedsiębiorczość w Praktyce została założona organizacja studencka „Students 4 

students” skierowana na integrację studentów zagranicznych WSEiZ poprzez realizację edukacyjno-

rozrywkowych projektów, rozwój pomocy międzystudenckiej, stworzenie wizerunku WSEiZ jako uczelni 

przyjaznej obcokrajowcom. „Students 4 students” organizuje imprezy integracyjne np.: spotkanie informacyjne 

dla nowoprzybyłych studentów zagranicznych pt. „How to survive in Poland” czy spotkanie świąteczne 

przybliżające studentom międzynarodowym tradycje bożonarodzeniowe. 

Studenci WSEiZ mają prawo ubiegania się o pomoc materialną w postaci: stypendiów socjalnych; stypendiów 

specjalnych dla osób niepełnosprawnych; stypendiów Rektora dla najlepszych studentów; zapomóg. 

Bezzwrotna pomoc materialna dla studentów pochodzi ze środków otrzymanych przez Uczelnię z budżetu 

państwa. Warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

określa „Regulamin pomocy materialnej dla studentów WSEiZ” określony zarządzeniem Rektora 

w porozumieniu z Samorządem Studenckim WSEiZ. Studenci Uczelni mogą także ubiegać się o stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia.  

WSEiZ stara się przygotować studentów do wejścia na rynek pracy opracowując i doskonaląc programy 

studiów, w taki sposób, aby wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane przez studentów 

http://pser.pl/
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w trakcie studiów, w jak najpełniejszym stopniu odpowiadały na potrzeby pracodawców i dynamicznie 

rozwijającej się gospodarki. W tym celu obszernie konsultuje i przygotowuje z przedstawicielami pracodawców 

ofertę edukacyjną Uczelni - programy studiów, specjalności, studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne 

i kursy kompetencyjne. Dodatkowo przygotowanie studentów WSEiZ do wejścia na rynek pracy wspierane jest 

przez działalność Biura Karier – Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ, które koncentruje się 

na praktycznym przygotowaniu studentów i absolwentów, pomocy w kształtowaniu ścieżki zawodowej, 

pomocy w znalezieniu miejsca praktyk, staży i pracy. Warto także wspomnieć, że WSEiZ co roku organizuje Targi 

Pracy, w których uczestnikami są firmy z branż odpowiadających prowadzonym kierunkom studiów, podczas 

których studenci mogą zapoznać się między innymi z ofertami praktyk, staży i pracy. Buro Karier WSEiZ chętnie 

włącza się również we wszelkiego rodzaju inicjatywy organizowane przez profesjonalne firmy i serwisy 

rekrutacyjne na rzecz studentów i absolwentów. Jedną z takich inicjatyw jest Przewodnik „Pracodawcy 

2020/21” - będący jedną z najważniejszych publikacji adresowanych do studentów i absolwentów, 

umożliwiającą młodym ludziom wybór zawodowej drogi. Jest to także cenne źródło informacji o dostępnych 

miejscach pracy, stażach, praktykach, a także kulturach korporacyjnych i oczekiwaniach organizacji 

od kandydatów. Dzięki nim poszukujący pracy mogą lepiej przygotować się do rozmów rekrutacyjnych, poznać 

organizację i porównać oferty prezentowane przez różnych pracodawców. Znaleźć można w nim również 

informacje jak napisać idealne CV, jak oczarować rekrutera na rozmowie rekrutacyjnej czy jak wykorzystać czas 

na studiach w 200%, angażując się w działalność organizacji studenckich. 

Za wspieranie międzynarodowej mobilności studentów, odpowiada Uczelniany Koordynator Programu 

Erasmus+, jego dwóch Zastępców i dwóch Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+ oraz pracownicy 

Działu Marketingu i Współpracy Międzynarodowej WSEiZ. Jednym z najważniejszych zadań jest prowadzenie 

i koordynacja wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+, w którym WSEiZ uczestniczy od roku 2003.  

Erasmus+ wspiera takie działania jak wymiana studentów w celu realizacji zagranicznych studiów i praktyk, 

wymiana pracowników, w tym nauczycieli akademickich, wdrażanie systemu ECTS, ułatwiającego zaliczanie 

okresu studiów zagranicznych oraz podejmowanie wspólnych projektów dotyczących wzmacniania 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Obecnie Uczelnia posiada tzw. Rozszerzoną Kartę Erasmus 

na lata 2014-2020 i 2021-2027. Kwestie związane z realizacją zagranicznych wymiennych studiów i praktyk 

w ramach programu Erasmus+ zostały uregulowane w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji 

zagranicznych wymiennych studiów i praktyk w ramach programu Erasmus+ i POWER oraz Zasadach kwalifikacji 

pracowników WSEiZ, ubiegających się o wyjazdy w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych 

w ramach programu Erasmus+. WSEiZ realizuje wymianę międzynarodową studentów z 42 uczelniami 

zagranicznymi z 25 krajów z Unii Europejskiej i całego świata (m.in. z Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, 

Włoch, Turcji, Chin, Brazylii, Ukrainy, Armenii, Kazachstanu, USA) oraz przedsiębiorstwami z terenu Unii 

Europejskiej, które przyjmują studentów WSEiZ na praktyki. W każdym roku akademickim z WSEiZ w celu 

realizacji studiów i praktyk wyjeżdża ok. 20-30 studentów pierwszego i drugiego stopnia. Podobnie liczna grupa 

studentów przyjeżdża do WSEiZ w ramach współpracy z uczelniami z Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich 

z całego świata. Warto wspomnieć, że na czas realizacji studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, 

studenci WSEiZ są zwolnieni z 75% opłaty czesnego w WSEiZ. 

Należy także podkreślić, że w WSEiZ prężnie działa Samorząd Studencki, a jego działania są finansowane przez 

Uczelnię. Samorząd ma zapewnioną opiekę Prorektora, który stymuluje działania Samorządu i służy swoim 

doświadczeniem oraz radą. Od 2014/15 ponownie działa finansowany przez Uczelnię AZS, który wspiera 

pływaków, sekcję siatkarską oraz jeździecką. Na wsparcie organizacyjne i finansowe mogą liczyć także 

inicjatywy kulturalne (np. pikniki, połowinki, otrzęsiny, Dni Różnorodności Międzynarodowej), artystyczne 

(wystawy, plenery) i naukowe. Samorząd Studencki ściśle współpracuje z Koordynatorami Programu Erasmus+ 

i Działem Marketingu i Współpracy Międzynarodowej WSEiZ w zakresie opieki nad studentami cudzoziemcami, 

w szczególności studentami przyjeżdżającymi na wymianę w ramach programu Erasmus+. 

Studenci są członkami uczelnianych i wydziałowych podmiotów, zarządzających procesem kształcenia, 

jak Senat, Rada Wydziału ds. Programów i Jakości, Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia. Wpływają 

na doskonalenie systemu jakości kształcenia, określanie efektów uczenia się i programów studiów, w tym 
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oferty specjalności, a także studiów podyplomowych i kursów. Zapraszani są na spotkania Rad Pracodawców, 

dzięki temu konfrontują się z opiniami i oczekiwaniami rynku pracy. Reprezentowani są również w komisjach 

dyscyplinarnych i komisjach stypendialnych, a regulamin pomocy materialnej określany jest w porozumieniu 

z Samorządem. 

WSEiZ prowadzi komunikację ze studentami wielopłaszczyznowo, wykorzystując do tego celu metody 

i narzędzia zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne. O systemie wsparcia i jego zakresie WSEiZ informuje 

studentów za pomocą: 

- szkoleń/spotkań z władzami Wydziału i Uczelni dla studentów I roku studiów, które dodatkowo umożliwiają 
im poznanie specyfiki kształcenia na studiach; 

- strony internetowej www.wseiz.pl, na której dostępne są kompleksowe informacje przedstawione 
w zakładkach uporządkowanych zgodnie z grupami odbiorców, do których są adresowane lub zgodnie 
z prezentowaną tematyką – studenci znajdą tam m.in. regulamin studiów, regulamin pomocy materialnej, 
zasady realizacji i finansowania mobilności w ramach programu Erasmus+ i POWER oraz wiele innych; 

- systemu internetowego Wirtualna Uczelnia, do którego studenci mają zindywidualizowany dostęp, 
za pomocą identyfikatora i hasła. Poza informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu kształcenia, 
student z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, siedem dni w tygodniu, może zapoznać się 
z materiałami dydaktycznymi (pomocniczymi/dodatkowymi) zamieszczonymi przez nauczycieli. System służy 
również do sprawdzenia informacji o przyznanych stypendiach oraz opłatach, a także umożliwia zapoznanie 
się z ogłoszeniami i aktualizacjami wysłanymi przez Dziekanat. Za pomocą Wirtualnej Uczelni student może 
pobrać stosowne druki wniosków i podań, dowiedzieć się o podjętych w stosunku do studenta decyzjach. 
Student znajdzie tam również niezbędne regulaminy, zarządzenia Rektora Uczelni oraz programy studiów; 

- Samorządu Studenckiego WSEiZ, z którym Prorektor oraz Dział Marketingu i Współpracy Międzynarodowej 
pozostaje w stałym kontakcie; 

- elektronicznej korespondencji mailowej, za pomocą której studentom przesyłane są aktualności 
i najważniejsze komunikaty, jak np. informacja o otwartym naborze wniosków stypendialnych 
oraz zbliżających się terminach rekrutacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus; 

- mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Messenger, które stały się 
obecnie popularnym, łatwo dostępnym medium, umożliwiającym szybką komunikację bezpośrednią, 
z której najchętniej korzysta młodzież. 

Ponadto, ze względu na realizację projektu „E-usługi w WSEiZ” ze środków RPO Województwa Mazowieckiego, 

Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza, od roku 2021 nową formą wykorzystywaną do komunikacji 

z kandydatem, studentem i absolwentem WSEiZ będzie SMS, który zapewni najszybsze dotarcie informacji 

do grupy docelowej. 

Wszyscy przedstawiciele WSEiZ otwarci są na zgłaszane przez studentów inicjatywy i postulaty oraz podejmują 

działania, aby lepiej zaspokoić ich potrzeby i sprostać oczekiwaniom, w szczególności dotyczącym kształcenia 

i rozwoju społecznego oraz naukowego. Skargi i wnioski rozpatrywane są na szczeblu podstawowym 

przez Dziekanów, na szczeblu wyższym przez Rektora lub z jego upoważnienia Prorektora. Skargi dotyczące 

Dziekanów rozpatrywane są na szczeblu wyższym. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą 

telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem 

decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) 

oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być 

przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności 

służbowej. Kwestię organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa regulamin 

określony zarządzeniem Rektora WSEiZ. 

W WSEiZ obowiązują także „Zasady rozwiązywania konfliktów w WSEiZ” przyjęte zarządzeniem Rektora 

WSEiZ nr 6/2019 z dnia 24.05.2019 r. Zasady te znajdują zastosowanie do rozwiązywania konfliktów 

wykraczających poza ramy innych regulacji prawnych obowiązujących w WSEiZ. Sytuacje konfliktowe student-

student, student-grupa studentów, grupa studentów-student rozwiązywane są w zależności od rodzaju 

konfliktu w danej grupie studenckiej przy udziale starosty grupy lub przy udziale starosty roku, ewentualnie 

przy udziale przedstawicieli Samorządu Studentów WSEiZ, a w uzasadnionych przypadkach także z udziałem 

opiekuna roku lub Dziekana. Natomiast sytuacje konfliktowe student-nauczyciel akademicki, grupa studentów-

http://www.wseiz.pl/
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nauczyciel akademicki lub odwrotnie rozwiązywane są przy udziale Dziekana lub Rady Wydziału ds. Programów 

i Jakości. Sytuacje konfliktowe związane z przyznawaniem stypendium są rozwiązywane najpierw z udziałem 

przedstawicieli Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Dziekana, a jeżeli sytuacja nie zostanie wyjaśniona, to 

z udziałem przedstawicieli Odwoławczej Komisji Stypendialnej i Rektora lub z jego upoważnienia Prorektora. 

Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków studenta/studentów zgłaszane są do Dziekana, 

a następnie do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Ponieważ sytuacje konfliktowe mogą wystąpić w wyniku 

różnych zdarzeń i przyczyn, a także nie wszystkie dają się przewidzieć, każda ze stron niezadowolona 

z propozycji rozwiązania konfliktu może się odwołać do Rektora.  

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczności akademickiej WSEiZ, ze względu na stan epidemii 

ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na stronach internetowych Uczelni oraz przez pocztę 

elektroniczną, studenci informowani są regularnie o aktualnych zaleceniach dotyczących zasad organizacji 

zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz ogólnych zasadach funkcjonowania Uczelni. Uruchomiony został także 

dodatkowy adres email koronawirus@wseiz.pl, na który studenci i pracownicy WSEiZ mogą przesłać informacje 

o zakażeniu lub podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji, objęciu kwarantanną lub izolacją 

domową przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

W celu zapewnienia najwyższej jakości, skutecznej i kompleksowej obsługi administracyjnej studentów WSEiZ 

dba o właściwy dobór kadry wspierającej proces kształcenia oraz stałe podnoszenie jej kwalifikacji. Służą temu 

szkolenia finansowane lub/i organizowane przez WSEiZ m.in. z zakresu: doskonalenia umiejętności 

interpersonalnych, profesjonalnej obsługi studenta w dziekanacie i sekretariacie uczelni oraz radzenia sobie 

z trudnym klientem. Pracownicy regularnie biorą także udział w szkoleniach z zasad prowadzenia dokumentacji 

studenckiej, przyznawania pomocy materialnej oraz w kursach języka angielskiego. Ponadto dla pracowników 

obsługi studentów zorganizowany został także kurs języka migowego, sfinansowany z dotacji Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.  

Obecny kształt i zakres systemu wspierania i motywowania studentów oraz oceny kadry wspierającej proces 

kształcenia to wynik wieloletniej współpracy środowiska akademickiego WSEiZ, zarówno władz Uczelni, 

studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych. System ma charakter kompleksowy 

i wielopłaszczyznowy, obejmuje obszary związane ze wsparciem naukowo-dydaktycznym, jak i organizacyjno-

administracyjnym, pomocą materialną, motywowaniem do podejmowania aktywności naukowej, w tym także 

do udziału w mobilności międzynarodowej. W zależności od obszaru, przegląd dokonywany jest raz 

w semestrze lub w roku akademickim. Jednym z podstawowych narzędzi oceny skuteczności systemu jest 

studencka ankieta ewaluacyjna dotycząca funkcjonowania administracji oraz organizacji procesu i zaplecza 

dydaktycznego. Celem badania jest pozyskanie informacji o dysproporcjach między oczekiwaniami a oceną 

elementów dotyczących zapewnienia studentom odpowiednich warunków studiowania i zaplecza 

dydaktycznego. Informacja ta stanowi podstawę do wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie jakości 

obsługi studentów oraz zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury dydaktycznej. W badaniu biorą udział 

wszyscy studenci prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów, pierwszego i drugiego stopnia, 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Narzędziem badawczym jest anonimowa ankieta, w formie wydruku 

lub elektroniczna, do samodzielnego wypełnienia przez studentów. Studenci oceniają m.in. jakość obsługi 

w dziekanacie, jego dostępność, terminowość załatwiania spraw, życzliwości i gotowość pracowników 

do pomocy; funkcjonalność, przydatność i szybkość aktualizacji informacji w systemie informatycznym 

Wirtualna Uczelnia; godziny otwarcia, zbiory i dostępność zasobów Biblioteki WSEiZ; terminy i godziny zajęć, 

a także sposób udostępniania planu zajęć. Oceniają również infrastrukturę dydaktyczną, stan techniczny 

budynków, sprzęt dydaktyczny, w tym komputerowy oraz zaplecze socjalne. Studenci wypełniają ankiety przez 

cały rok akademicki. Wypełnione ankiety umieszczają w specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynkach 

ewaluacyjnych, ulokowanych w budynkach Uczelni, a w przypadku ankiet elektronicznych wypełniane są one 

w systemie informatycznym WSEiZ. Raport zawierający wyniki badania jest przygotowywany przez Dział Jakości 

Nauczania i Badań na koniec semestru zimowego i letniego. Raport przekazywany jest Rektorowi Uczelni, 

Dziekanom Wydziałów, Kierownikom Działów podlegających ocenie oraz innym podmiotom odpowiedzialnym 

za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w WSEiZ. 
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Doskonalenie systemu związane jest z analizą, zdefiniowaniem problemu i przyczyn oraz przygotowaniem 

i wdrożeniem nowych lub dostosowaniem sposobów, metod i narzędzi wspierania oraz motywowania 

studentów. Wprowadzane zmiany związane są zarówno ze zmianami w krajowych i międzynarodowych 

przepisach prawa (w szczególności o szkolnictwie wyższym oraz w zasadach organizacji i finansowania 

mobilności), rozwojem technologicznym, a przede wszystkim potrzebami studentów i nauczycieli akademickich, 

które zgłaszane są indywidualnie, przez grupę studentów lub przez Samorząd Studencki WSEiZ. 

Studenci niepełnosprawni WSEiZ mogą liczyć na kompleksową opiekę Uczelni w realizowanym procesie 

kształcenia. System wspierania studentów niepełnosprawnych obejmuje: opiekę Pełnomocnika Rektora 

ds. Studentów Niepełnosprawnych, przystosowanie infrastruktury dydaktycznej Uczelni do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, możliwość wypożyczenia przenośnego sprzętu elektronicznego dla osób 

niepełnosprawnych, pomoc materialną – stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.  

Pełnomocnik wspomaga studentów niepełnosprawnych w trudnościach dnia codziennego, jak i doradczej 

w zakresie praw osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym 

do uzyskania wyższego wykształcenia, w tym: 

 pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym i kulturalnym Uczelni, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnych rodzajach niepełnosprawności, 

 podjęcie działań zmierzających do likwidowania barier architektonicznych, informacyjnych, 

komunikacyjnych i psychologicznych utrudniających studiowanie, 

 integracja i promocja środowiska studentów niepełnosprawnych; 

 kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych; 

 gromadzenie informacji na temat studentów niepełnosprawnych w Uczelni. 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych składa Rektorowi roczne sprawozdanie z działalności, 

zawierające ewentualne postulaty dotyczące poprawy warunków studiów osób niepełnosprawnych, a tym 

samym podniesienia jakości kształcenia. 

W celu stworzenia studentom niepełnosprawnym lepszych warunków kształcenia, zapewniających wyższą 

efektywność procesu dydaktycznego, w 2010 r. został opracowany dokument pod nazwą „Program 

dostosowania sposobów kształcenia w WSEiZ do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności”. 

Dokument stanowi wytyczne dla Władz Uczelni dla niezbędnych działań, inwestycji i modernizacji w zakresie 

wspierania studentów niepełnosprawnych.  

WSEiZ dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, przystosowanymi do wymagań osób 

niepełnosprawnych, umożliwiającymi prawidłową realizację procesu dydaktycznego. W Uczelni została także 

uruchomiona mini-wypożyczalnia przenośnego sprzętu elektronicznego dla osób niepełnosprawnych. Pomoc 

materialna dla studentów niepełnoprawnych w postaci stypendiów specjalnych przyznawana jest na podstawie 

„Regulamin pomocy materialnej dla studentów WSEiZ”, który określa warunki, formy, tryb przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek 

studenta, Rektor może zwolnić studenta z obowiązku wniesienia całości lub części opłat za kształcenie, a także 

możliwe jest rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności. Student niepełnosprawny może 

także wnioskować o dostosowanie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do jego szczególnych potrzeb, 

wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału, uwzględniając 

indywidualne potrzeby poszczególnych studentów. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8: 

Jednym z bardziej interesujących i nowoczesnych, stosowanych w WSEiZ od roku 2018/2019, rozwiązań 

w zakresie opieki nad studentami i wsparcia ich w procesie uczenia się i osiągania efektów uczenia się, jest 

umożliwienie studentom oraz osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne przestrzeni dyskowej w modelu 

chmurowym. Chmura Edukacyjna WSEiZ pozwala na tworzenie studentom i wykładowcom łatwo 

udostępnialnej przestrzeni do wymiany materiałów dydaktycznych i prac zaliczeniowych. Może być także 

wykorzystywana do tworzenia tzw. chmury obliczeniowej. Chmura dostępna jest przez stronę internetową, jak 

również poprzez dedykowaną aplikację mobilną, dostępną na platformy Android, iOS oraz Windows. 
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Dodatkowo, ważnym elementem wspierającym obsługę studentów będzie uruchomienie szeroko dostępnej 

dla kandydatów, studentów, w tym studentów zagranicznych uczelni realizujących studia w WSEiZ w ramach 

programu Erasmus+, pracowników i innych interesariuszy WSEiZ, platformy, umożliwiającej realizację 11 typów 

e-usług publicznych, wspomagających procesy z zakresu e-administracji i e-edukacji. Dzięki realizacji projektu  

„E-usługi w WSEiZ” zostaną: usprawnione obecnie świadczone drogą elektroniczną usługi; wprowadzone nowe 

i funkcjonalne e-usługi; wdrożone e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości i jakości; poprawione zarządzanie 

procesami administracyjnymi; ułatwiony dostęp osobom niepełnosprawnym do usług świadczonych przez 

Uczelnię; zwiększony dostęp do cyfrowej informacji Uczelni. 

Warto również wspomnieć, że w lutym 2018 r. Koło Naukowe Ekologów WSEiZ otrzymało wyróżnienie Eko-

Inspiracja 2017 w kategorii Edukacja w plebiscycie organizowanym przez portal ekorynek.com, który nagradza 

w sześciu kategoriach: Firma, Produkt, Partnerstwo, Edukacja, Wypoczynek, Eko-żywność. Celem plebiscytu jest 

zaprezentowanie i zarekomendowanie szerokiej opinii publicznej osób i podmiotów szczególnie 

zaangażowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz 

proekologicznych produktów oferowanych na polskim rynku. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

Na stronie internetowej Uczelni www.wseiz.pl publicznie dostępne są kompleksowe informacje 

dla kandydatów na studia, studentów WSEiZ oraz nauczycieli i pracowników Uczelni. Informacje przedstawione 

są w zakładkach uporządkowanych zgodnie z grupami odbiorców, do których są adresowane lub zgodnie 

z prezentowaną tam tematyką. Każdy zainteresowany znajdzie aktualne informacje dotyczące: 

 warunków rekrutacji, w tym: uchwała rekrutacyjna Senatu WSEiZ określająca regulamin przyjęć na studia 

w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022; zarządzenie Rektora WSEiZ w sprawie wysokości opłat 

za usługi edukacyjne;  

 programów studiów dla poszczególnych kierunków i stopni studiów, w tym kierunku ochrona środowiska, 

obowiązujących dla studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim, zawierających m.in. 

opis efektów uczenia się; 

 realizacji programów studiów, w tym: harmonogram zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim; 

plan zajęć dla poszczególnych kierunków, stopni i semestrów studiów; regulamin studiów; zasady 

organizacji i przebiegu egzaminów i zaliczeń; opis sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów 

kształcenia osiąganych przez studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych; regulamin studenckich 

praktyk zawodowych (wraz z załącznikami – dziennikiem praktyk); Strategię Rozwoju Wydziału Inżynierii 

i Zarządzania; 

 zasad dyplomowania: regulamin dyplomowania; zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów I i II 

stopnia; wytyczne edycyjne dotyczące prac dyplomowych; proponowana lista promotorów oraz tematów 

prac dyplomowych; 

 zasad przyznawania pomocy materialnej, w tym: regulamin pomocy materialnej dla studentów WSEiZ; 

określenie wysokości pomocy materialnej dla studentów; informacje o stypendium ministra; formularze 

wniosków i oświadczeń dla studentów ubiegających się o pomoc materialną; 

 zasad uznawania efektów uczenia się i kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, w tym: regulamin 

studiów;  

 zasad potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, 

w tym: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się; wzorów dokumentów niezbędnych w tej 

procedurze oraz obowiązujących opłatach z usługi potwierdzania efektów uczenia się; 

 zasad udziału w wymianie międzynarodowej, w tym: informacje o programie Erasmus+; zasady rekrutacji 

na studia i praktyki w ramach programu (dla studentów, nauczycieli i innych pracowników); uczelni 

partnerskich; zasad dobrego przygotowania do wyjazdu na studia i praktyki; raporty podsumowujące 

realizację projektów w ramach programu Erasmus+; 

 zasad rozwiązywania konfliktów w WSEiZ oraz organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 

skarg i wniosków w WSEiZ; 

 formularze wniosków i podań do Rektora, Prezydenta i Dziekana Wydziału Inżynierii i Zarządzania 

w sprawie studiów oraz w sprawach finansowych; terminy dyżury władz Uczelni i Wydziału; dostępność 

oraz zakres zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych; 

 inne: dotyczące dostępności infrastruktury i oprogramowania (np. zasad korzystania z drukarki 3D; 

dostępu do bezpłatnego oprogramowania Autodesk, SolidWorks, Vectorworks Designer, pakietu office 

365); dostęp do Chmury Edukacyjnej WSEiZ; dostęp do serwisu on-line Biblioteki WSEiZ; materiały 

dydaktyczne zamieszczane przez nauczycieli; informacje o kołach naukowych oraz konkursach 

dla studentów; działalność Biura Karier oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Ponadto na stronie internetowej WSEiZ umieszczone są linki do serwisów zewnętrznych, udostępniających 

treści istotne z punktu widzenia różnych grup interesariuszy, np. link do strony Prawa studenta 

http://prawastudenta.edu.pl/. 

Dostęp do informacji zapewniony jest także studentom i nauczycielom poprzez system internetowy Wirtualna 

Uczelnia (WU), poprzez przeglądarkę internetową po wpisaniu adresu https://wu.wseiz.pl/wu/ Do korzystania 
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z WU studenci mają zindywidualizowany dostęp, za pomocą identyfikatora i hasła. Dzięki Wirtualnej Uczelni, 

student z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, siedem dni w tygodniu, może przejrzeć dotychczasowy 

przebieg studiów, sprawdzić plan zajęć, uzyskane oceny z zaliczeń i egzaminów, otrzymać informację 

o przynależności do grup studenckich. Poprzez WU studenci mogą uzyskać szczegółowe informacje 

o realizowanych w danym semestrze przedmiotach, nauczycielach je prowadzących i formie zajęć, a także 

zapoznać się z Kartami Przedmiotów, które są także dostępne w dziekanacie Wydziału Inżynierii i Zarzadzania. 

Ponadto, system umożliwia nauczycielom zamieszczenie pomocniczych/dodatkowych materiałów 

dydaktycznych dla studentów. System służy również do sprawdzenia informacji o przyznanych stypendiach 

oraz opłatach, a także umożliwia zapoznanie się z ogłoszeniami i aktualizacjami wysłanymi przez Dziekanat, 

w tym o terminach egzaminów i dyżurach nauczycieli. Za pomocą Wirtualnej Uczelni student może pobrać 

stosowne druki wniosków i podań, dowiedzieć się o podjętych w stosunku do studenta decyzjach. Student 

znajdzie tam również niezbędne regulaminy, zarządzenia Rektora i Prezydenta Uczelni oraz programy studiów. 

Istotną funkcjonalnością Wirtualnej Uczelni jest możliwość prowadzenia przez WSEiZ badań monitorujących 

jakość kształcenia w postaci studenckich ankiet ewaluacyjnych.  

Ocena publicznego dostępu do informacji prowadzona jest dwa razy w roku – w marcu, przed rozpoczęciem 

rekrutacji na kolejny rok akademicki oraz we wrześniu przed rozpoczęciem roku akademickiego. Przeglądu 

dokonuje zespół, w którego skład wchodzą Kierownik Działu Marketingu i Współpracy Międzynarodowej, 

Kierownicy Dziekanatów Wydziałów WSEiZ, Kierownik Biura Rekrutacji oraz Prorektor. Przegląd dotyczy 

aktualności informacji, ich zakresu i przejrzystości oraz dostępności dla kandydatów na studia, studentów, 

nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, a także dla studentów i pracowników 

zagranicznych uczelni partnerskich z którymi WSEiZ współpracuje w ramach umów bilateralnych oraz projektów 

programu Erasmus+. Zakres zamieszczanych informacji oraz ich przejrzystość i przystępność językowa 

konsultowane są z przedstawicielami Samorządu Studenckiego WSEiZ oraz nauczycielami. WSEiZ stara się jak 

najszerzej i jak najpełniej udostępnić informacje, którymi najbardziej zainteresowani są odbiorcy. Szczególnie 

pomocne w tym są sugestie pracowników obsługi studentów – Dziekanatu, Biura Rekrutacji i Rektoratu. Strona 

internetowa WSEiZ prowadzona jest obecnie w 4 językach – polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Strony 

WSEiZ w językach obcych zawierają niezbędne informacje dla kandydatów na studia i studentów, ale wymagają 

stałego doskonalenia, w tym uzupełnienia o kolejne informacje i aktualności dotyczące wydarzeń na Uczelni. 

Warto także wspomnieć, że WSEiZ komunikuje się z kandydatami na studia, studentami, pracownikami oraz 

interesariuszami zewnętrznymi także przy pomocy mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, 

YouTube, Snapchat, Messenger, które stały się obecnie popularnym, łatwo dostępnym medium, 

umożliwiającym szybką formę komunikacji bezpośredniej, z której najchętniej korzysta młodzież. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9: 

WSEiZ prowadzi rekrutację na studia za pomocą nowoczesnego narzędzia – rekrutacja on-line, która w sposób 

przystępny umożliwia dokonanie pierwszego etapu rekrutacji. Serwis dostępny za pomocą przeglądarki 

internetowej z dowolnego miejsca na świecie, 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Ponadto, WSEiZ finalizuje projekt 

„E-usługi w WSEiZ”, dofinansowany z RPO Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi 

dla Mazowsza, polegający na uruchomieniu szeroko dostępnej dla obywateli (kandydatów, studentów, w tym 

studentów zagranicznych uczelni realizujących studia w WSEiZ w ramach programu Erasmus+, pracowników 

i innych interesariuszy WSEiZ) platformy, umożliwiającej realizację 11 typów e-usług publicznych, 

wspomagających procesy z zakresu e-administracji i e-edukacji w szkole wyższej. 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

WSEiZ od początku istnienia przykłada dużą wagę do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i stworzenia 

warunków umożliwiających jej monitorowanie, wdrażając za pomocą uchwał Senatu i zarządzeń Rektora, 

szereg zasad, mechanizmów i narzędzi. Działający w WSEiZ już 13 lat system zapewniania jakości, od roku 2012 

funkcjonujący pod nazwą Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZiDJK), jest 

systematycznie doskonalony, a wprowadzanie nowych rozwiązań lub rozszerzenie zakresu ich oddziaływania, 

poprzedzane jest corocznym jego przeglądem i wnikliwą oceną jego funkcjonalności. System jest wynikiem 

prac, obserwacji, spostrzeżeń i wniosków osób oraz podmiotów zaangażowanych w proces zapewniania jakości 

kształcenia, który stanowi o jego nieustającej ewolucji i dużym znaczeniu dla WSEiZ.  

Celem działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie 

wysokiej jakości procesu dydaktycznego oraz stworzenie kultury jakości kształcenia poprzez: 

 wprowadzenie mechanizmów zapewniających jakość kształcenia, 

 planowanie i właściwą realizację procesu dydaktycznego, 

 zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy 

nauczycieli akademickich, 

 zapewnienie wsparcia i opieki dydaktycznej, naukowej i materialnej zorientowanej na potrzeby studentów, 

 badanie, analizę, ocenę oraz monitorowanie jakości kształcenia i wdrażanie wniosków dotyczących: 

 zasad tworzenia, oceny i weryfikacji programów studiów, w tym sposobów weryfikacji osiągnięcia przez 

studentów zakładanych efektów uczenia się, 

 sposobu przypisywania punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów, 

 organizacji procesu dydaktycznego i infrastruktury dydaktycznej, 

 pracy i rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, 

 współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie dostosowania efektów 

uczenia się do potrzeb rynku pracy, 

 doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Podnoszenie jakości kształcenia jest procesem ciągłym i systematycznym, o wielopoziomowej strukturze, 

w którym uczestniczą wszyscy interesariusze wewnętrzni – nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące 

zajęcia, studenci i inni pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz interesariusze zewnętrzni, czyli 

szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze – instytucje publiczne, organizacje społeczne, podmioty 

gospodarcze, absolwenci WSEiZ. 

W WSEiZ funkcjonuje dwupoziomowa struktura Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia (WSZiDJK)– ogólnouczelniana i wydziałowa. Na poziomie ogólnouczelnianym za dbałość o jakość 

kształcenia i jego doskonalenie odpowiada Rektor, który swoje zadania w tym zakresie przekazał 

Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Senat i Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia jako 

podmioty kolegialne. Senat, w którego skład wchodzą Rektor jako przewodniczący, 4 nauczycieli akademickich, 

1 pracownik niebędący nauczycielem akademickim i 1 przedstawiciel studentów, w zakresie jakości kształcenia 

odpowiedzialny jest m.in. za uchwalanie regulaminu studiów, strategii Uczelni, przeprowadzanie oceny 

funkcjonowania Uczelni, ustalanie programów studiów oraz programów studiów podyplomowych i kształcenia 

specjalistycznego, określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się. W skład Uczelnianej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia, wchodzą Rektor lub wskazany przez niego prorektor, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 

Kształcenia (który przewodniczy i kieruje pracami Komisji), dziekani, prodziekani i pełnomocnicy dziekanów ds. 

jakości na kierunku studiów, przedstawiciel Biura Karier WSEiZ, pracownik Działu Jakości Nauczania i Badań 

WSEiZ, eksperci powoływani przez Rektora oraz przedstawiciel studentów. Zadaniem Komisji jest wspieranie 

i doradzanie Rektorowi i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia w zakresie m.in. identyfikowania 

systemowych problemów mających wpływ na jakość kształcenia i proponować ich rozwiązania, stymulowania 

działań projakościowych związanych z przebiegiem procesu dydaktycznego, a także wdrażania i oceny metod 

oraz narzędzi monitorowania, zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 
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Kształcenia nadzoruje i koordynuje prace związane z planowaniem, wdrażaniem, funkcjonowaniem 

i doskonaleniem uczelnianego systemu jakości; inicjuje działania projakościowe; koordynuje i integruje wszelkie 

działania w celu wprowadzenia, utrzymania i rozwoju WSZiDJK; nadzoruje zgodność systemu z aktualnym 

stanem prawnym oraz formułuje propozycje wprowadzania zmian systemowych. 

Na poziomie wydziałowym, w tym na Wydziale Inżynierii i Zarządzania, główne kompetencje w zakresie 

zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia posiada Dziekan. Kieruje on Wydziałem, odpowiada za proces 

kształcenia oraz prowadzoną na Wydziale działalność naukową. Sprawuje nadzór merytoryczny, organizacyjny 

i administracyjny nad kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale, w tym nad kierunkiem ochrona 

środowiska. Ponadto, opracowuje strategię rozwoju Wydziału, wnioskuje do Rektora o utworzenie studiów 

na określonym kierunku, poziomie i profilu, przedstawia Senatowi programy studiów, studiów podyplomowych 

i kształcenia specjalistycznego, przygotowuje i zatwierdza roczne rozliczenia godzin dydaktycznych nauczycieli 

akademickich, wydaje z upoważnienia Rektora decyzje administracyjne dotyczące skreśleń z listy studentów, 

podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach studenckich oraz ustala szczegółowy harmonogram zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez Wydział. Dziekan przygotowuje również roczne sprawozdanie dotyczące 

między innymi oceny efektów uczenia się osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych, które jest jednym z fundamentów doskonalenia programów studiów. W działaniach 

tych wspiera go Prodziekan, który jest jego zastępcą i kieruje pracami powierzonymi przez Dziekana. 

W ramach wydziałowej struktury systemu zapewniania jakości kształcenia funkcjonują także Pełnomocnicy 

Dziekana ds. Jakości na Kierunku Studiów, Pełnomocnicy Dziekana ds. Dyplomowania oraz Pełnomocnicy 

Dziekana ds. Praktyk.  

Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości na Kierunku Studiów należy inspirowanie i koordynowanie 

działań mających na celu prawidłowe wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku, a w szczególności: inspirowanie i prowadzenie 

przeglądów, oceny i doskonalenia programów studiów na kierunku; nadzór nad dokumentacją systemową, jej 

aktualizacją i dystrybucją na kierunku; nadzór nad warunkami realizacji procesu kształcenia, nad procesem 

mierzenia jakości kształcenia, nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz inicjowanie działań 

doskonalących; koordynowanie prac Koordynatorów Przedmiotów. 

Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomowania odpowiada za prawidłowy przebieg i zapewnienie jakości procesu 

dyplomowania na kierunku. W szczególności zadaniem Pełnomocnika jest nadzór nad organizacją procesu 

dyplomowania; koordynacja prac Zespołu ds. Dyplomowania; przedstawienie propozycji tematów prac 

dyplomowych wraz z promotorami w danym roku akademickim; przedstawienie propozycji zagadnień 

na egzamin dyplomowy oraz ewentualnych zaleceń dotyczących zmian w procesie dyplomowania. 

Nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk sprawuje Pełnomocnik 

Dziekana ds. Praktyk, który w szczególności odpowiedzialny jest za organizację i realizację praktyk zgodnie z jej 

celami, ustalonym programem oraz zakładanymi efektami uczenia się. Upoważniony jest również, wspólnie 

z przyjmującym na praktyki, do rozstrzygania spraw związanych z przebiegiem praktyk. Podstawowymi 

zadaniami Pełnomocnika są opracowanie ramowego programu praktyk i zakładanych efektów uczenia się; 

pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych przyjęciem studentów na praktyki; przygotowywanie 

indywidualnych lub zbiorowych porozumień w sprawie praktyk; informowanie studentów o wymaganiach 

związanych z odbyciem i zaliczaniem praktyk; doskonalenie programów praktyk; sprawowanie nadzoru 

nad prawidłowym przebiegiem praktyk; analiza zakładanych i zrealizowanych podczas praktyk efektów uczenia 

się; wnioskowanie do Dziekana o zaliczenie praktyk studentom. 

W przypadku Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości na Kierunku Ochrona Środowiska wykonuje on także łącznie 

funkcje Pełnomocnika Dziekana ds. Dyplomowania oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. Rozwiązanie 

to jest stosowane na Wydziale Inżynierii i Zarządzania w odniesieniu do wszystkich Pełnomocników Dziekana 

ds. Jakości na Kierunku Studiów na Wydziale i wpisuje się w zalecenie Zespołu Oceniającego PKA z ostatniej 

przeprowadzonej oceny instytucjonalnej na Wydziale, który sugerował ograniczenie wydziałowych struktur 

jakościowych przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania i intensyfikacji pracy osób i podmiotów. Przyjęte 

na Wydziale Inżynierii i Zarządzania rozwiązanie jest stosowane od niespełna dwóch lat i podlega wnikliwej 

obserwacji, a jego kompleksowa weryfikacja i ocena skuteczności zostanie przeprowadzona w ciągu 
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najbliższych dwóch lat. W zależności od wyników przeprowadzonej procedury, koncepcja ta zostanie utrzymana 

lub/i skorygowana i udoskonalona.  

Zadaniem Koordynatora Przedmiotu jest przede wszystkim dbałość o prawidłowe skonstruowanie treści 

programowych, przygotowanie propozycji efektów uczenia się i określenie sposobów ich weryfikacji 

oraz koordynację realizacji przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych przez osoby prowadzące zajęcia, 

w szczególności jeśli przedmiot ma charakter ogólnouczelniany lub jest prowadzony na kilku kierunkach. 

Jako podmiot kolegialny, pełniący funkcję doradczo-opiniującą i wspomagającą Dziekana w wykonywaniu 

obowiązków, w ramach wydziałowej struktury systemu zapewniania i doskonalenia jakości, działa Rada 

Wydziału ds. Programów i Jakości. W skład Rady wchodzą Dziekan (jako Przewodniczący), Prodziekan, 

10 przedstawicieli nauczycieli akademickich, 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, 1 przedstawiciel studentów. Do głównych kompetencji Rady należą m.in: przegląd programów 

studiów i efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków, stopni i profili studiów na Wydziale 

oraz formułowanie opinii i sugestii dotyczących ich doskonalenia, w szczególności w zakresie dostosowania 

do potrzeb rynku pracy; proponowanie i/lub opiniowanie nowych projektów programów studiów, studiów 

podyplomowych i kształcenia specjalistycznego; doradzanie w zakresie kierunków współpracy Wydziału 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym; współpraca z Radą Pracodawców powołaną na Wydziale; 

nadzorowanie i koordynacja realizacji wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia na Wydziale; inspirowanie działań projakościowych związanych z przebiegiem procesu 

dydaktycznego i działań motywacyjnych odnoszących się do kadry dydaktycznej; współuczestniczenie 

w doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia; przeprowadzanie 

analiz niezbędnych do oceny jakości kształcenia na Wydziale, w tym analiz wyników badań monitorujących 

jakość kształcenia; analiza sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poprzez coroczną analizę 

wystawianych ocen, wielkości i przyczyn odsiewu oraz analizę wyników dyplomowych. 

Ponadto w strukturze wewnętrznego systemu zapewniania jakości na poziomie wydziałowym funkcjonują 

Zespół ds. Dyplomowania oraz Zespół ds. Praktyk. Zespół ds. Dyplomowania wspiera i doradza Dziekanowi 

w zakresie zapewnienia jakości dyplomowania i organizacji samego procesu. W skład Zespołu wchodzą 

nauczyciele powołani przez Dziekana Wydziału, a pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. Zadaniem Zespołu 

jest m.in.: przygotowanie propozycji promotorów prac dyplomowych; opracowanie listy tematów prac 

dyplomowych w danym roku akademickim dla danego kierunku i stopnia studiów oraz opiniowanie ostatecznej 

wersji tematów prac; opiniowanie zagadnień na egzamin dyplomowy; weryfikacja prawidłowości procesu 

dyplomowania poprzez analizę wybranych prac dyplomowych, opinii i recenzji prac oraz protokołów 

z egzaminu dyplomowego; formułowanie ewentualnych zaleceń i sugestii w zakresie procesu dyplomowania. 

Zespół ds. Praktyk wspiera i doradza Dziekanowi Wydziału w zakresie zapewnienia jakości organizacji i realizacji 

studenckich praktyk zawodowych. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele powołani przez Dziekana, a pracami 

Zespołu kieruje Dziekan lub inna osoba, wskazana przez Dziekana. Zadaniem Zespołu jest m.in.: przygotowanie 

propozycji programów praktyk na poszczególnych kierunkach studiów; przygotowanie propozycji miejsc 

odbywania praktyk; weryfikowanie dokumentacji studenckiej z odbytych praktyk zawodowych; analiza 

wyników badań monitorujących jakość kształcenia, w szczególności w zakresie studenckiej oceny praktyk 

zawodowych; formułowanie ewentualnych zaleceń i sugestii w zakresie praktyk zawodowych. 

Zasady opracowywania programów studiów I i II stopnia reguluje uchwała nr 2/04/2019 Senatu WSEiZ z dnia 

16.04.2019 r. Zgodnie z wytycznymi Senatu Dziekan Wydziału, Rada Wydziału ds. Programów i Jakości lub inny 

podmiot Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości WSEiZ przygotowując projekt programu 

studiów powinien kierować się potrzebami gospodarki, w tym sytuacją na rynku pracy, dążeniami 

i oczekiwaniami kandydatów i studentów, a także możliwościami zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. 

Należy także uwzględnić opinie przedstawicieli członków społeczności akademickiej Uczelni, a w szczególności 

opinie studentów i wyniki monitorowania losów absolwentów, opinie przedstawicieli pracodawców 

oraz programy studiów, przygotowane przez wiodące uczelnie krajowe i zagraniczne. Z powyższych powodów 

programy studiów oraz proponowane w nich zmiany podlegają konsultacjom na forum Rady Pracodawców 

Wydziału Inżynierii i Zarządzania oraz opiniowane są przez Radę Wydziału ds. Programów i Jakości. Określone 
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w programie studiów efekty uczenia się kształtowane są z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk 

pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych na podstawie tej ustawy w rozporządzeniu MNiSW z dnia 

14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji. Programy studiów powinny uwzględniać także efekty uczenia się w zakresie 

znajomości języka obcego, a w przypadku studiów inżynierskich pełny zakres efektów dla studiów 

umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia. 

W programach studiów powinien znaleźć się także opis sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

osiągniętych przez studenta oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.  

W uchwale ustalono minimalną liczbę punktów ECTS i semestrów studiów oraz godzin zajęć określonych 

w programie studiów dla poszczególnych stopni i form studiów, definiując w ten sposób studia stacjonarne 

i niestacjonarne. Senat WSEiZ określił również zalecenia ilościowe odnośnie liczby punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 

w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w przypadku studiów o profilu praktycznym) 

oraz w ramach zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, 

do których przyporządkowany jest kierunek studiów (w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim), 

a także w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w przypadku kierunków 

studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne). Ponadto program studiów o profilu ogólnoakademickim powinien uwzględniać udział studentów 

w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności. Program 

studiów ma także umożliwiać studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie 

mniejszym niż 30% punktów ECTS przewidzianych programem studiów. W Uchwale określono również 

minimalny wymiar praktyk zawodowych dla studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim 

oraz praktycznym. Senat określił również podstawowe elementy, jakie powinien zawierać program studiów, 

wskazując wzór formatu programu studiów oraz karty przedmiotu.  

Projekt programu studiów dla kierunku, poziomu i profilu proponuje Dziekan Wydziału, Rada Wydziału 

ds. Programów i Jakości lub inny podmiot Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości WSEiZ. 

Projekt programu studiów po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału ds. Programów i Jakości przedstawiany jest 

przez Dziekana Wydziału na posiedzeniu Senatu WSEiZ, który ustala program po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Studenckiego WSEiZ.  

Programy studiów podlegają systematycznej ocenie i doskonaleniu, a zmiany w programach studiów mogą być 

wprowadzane z początkiem cyklu kształcenia, przy czym przez nowy cykl kształcenia rozumie się studia 

rozpoczynane od nowej rekrutacji do ich terminowego zakończenia. W trakcie cyklu kształcenia można 

dokonywać wyłącznie zmian, które dotyczą doboru treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach 

zajęć, uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową, 

a także koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez PKA lub dostosowania programu 

studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. Zmiany wprowadza Senat WSEiZ na wniosek 

Dziekana Wydziału. 

Bieżące monitorowanie programów studiów prowadzone jest zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny 

i obejmuje przede wszystkim zbieranie i analizę uwag studentów oraz spostrzeżeń i sugestii osób prowadzących 

zajęcia. Celem tych działań jest szybka korekta zdiagnozowanych niedoskonałości programu oraz poprawa 

satysfakcji studentów ze studiowania, a także zbieranie materiału do pogłębionej analizy w ramach corocznej 

procedury przeglądu i oceny programów. Metody formalne to: 

 kontakt ze starostami każdego roku studiów, którzy reprezentują studentów i w każdej chwili mogą 

przekazać opinie i uwagi studentów Dziekanom, 

 planowe, a także „interwencyjne” hospitacje zajęć, 

 ankiety wypełniane przez studentów dotyczące ewaluacji pracy nauczyciela, wypełniane również przy okazji 

hospitacji zajęć. 

Sposoby nieformalne: 
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 spotkanie Dziekana z grupą studencką (na życzenie studentów lub wskutek sygnałów z innych źródeł), 

 kontakt indywidualny studenta z Dziekanem (osobisty, mailowy), 

 zbieranie uwag i opinii studentów oraz spostrzeżeń osób prowadzących zajęcia i przekazywanie ich 

Dziekanom (w sprawach pilnych) lub w trakcie rutynowych spotkań z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości 

na Kierunku Ochrona Środowiska. 

W corocznej procedurze przeprowadzania przeglądu programów studiów dla kierunku ochrona środowiska 

oraz formułowaniu opinii i sugestii dotyczących ich doskonalenia, w szczególności w zakresie dostosowania 

do potrzeb rynku pracy, kluczową rolę odgrywają Dziekan Wydziału, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości 

na Kierunku Ochrona Środowiska oraz Rada Wydziału ds. Programów i Jakości.  

W proces ten włączani są także, w możliwie jak najszerszym stopniu interesariusze wewnętrzni – nauczyciele 

akademiccy, inne osoby prowadzące zajęcia i studenci, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez 

Samorząd Studencki wyrażają opinie - oraz interesariusze zewnętrzni z otoczenia społeczno-gospodarczego 

Uczelni - przede wszystkim podmioty gospodarcze i instytucje stowarzyszone w ramach Rady Pracodawców 

Wydziału Inżynierii i Zarządzania, które opiniują pisemnie lub ustnie (podczas posiedzeń Rady Pracodawców) 

programy studiów oraz specjalności na kierunkach. 

Jednym z istotniejszych elementów bieżącego monitorowania oraz przeglądu i doskonalenia programów 

studiów jest przegląd i aktualizacja kart przedmiotów. Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz rozmów 

z Koordynatorami Przedmiotów, Dziekan może skierować wniosek o ulepszenie formy i metod kształcenia 

lub/i metod oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się i zalecić korektę karty przedmiotu. Ponadto, władze 

Uczelni i Wydziału regularnie organizują spotkania z nauczycielami akademickimi, których celem jest 

przypomnienie głównych zasad opracowania kart, w szczególności ewaluacja sposobów i metod weryfikacji 

osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się. 

Nieodłączną częścią przeglądów, oceny i doskonalenia programów studiów jest także ocena osiągnięcia 

efektów uczenia się przez studentów. Dokonuje się jej między innymi poprzez analizę: 

 wystawianych ocen z przedmiotów realizowanych w trakcie studiów,  

 ocen prac dyplomowych, 

 wielkości i przyczyn odsiewu, 

 wyników egzaminów dyplomowych, 

 wyników badań monitorujących jakość kształcenia prowadzonych przez Dział Jakości Kształcenia i Badań, 

w szczególności: 

 oceny nakładu pracy na zajęciach dydaktycznych, 

 oceny praktyk zawodowych, 

 monitorowania losów zawodowych absolwentów WSEiZ. 

Gromadzone i analizowane są również sprawozdania studentów z instytucji, w których odbywają praktyki. 

Ponadto, przeprowadzane są okresowe przeglądy treści kształcenia i wprowadzane modyfikacje, m.in. 

na podstawie opinii Rady Wydziału ds. Programów i Jakości oraz Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Warto także podkreślić, że regularnie wprowadzane są nowe zagadnienia do treści kształcenia. 

Podsumowaniem tych działań jest przygotowywane przez Dziekana Wydziału roczne sprawozdanie dotyczące 

między innymi oceny efektów uczenia się osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych. Dokument ten jest jednym z fundamentów doskonalenia programów studiów. 

W przypadku stwierdzenia potrzeby wprowadzenia zmian doskonalących program, wnioski o zmianę zawarte 

są w sprawozdaniu Dziekana i kierowane są do zaopiniowania przez Radę Wydziału ds. Programów i Jakości. 

Przydatność efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, WSEiZ sprawdza między innymi poprzez 

monitorowanie losów absolwentów, wykorzystując do tego ogólnopolski system monitorowania 

Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) oraz badania własne prowadzone przez Dział Jakości 

Nauczania i Badań. Szczegółowy opis podejmowanych działań oraz sposobów oceny osiągnięcia efektów 

kształcenia przez studentów zostały przedstawione w pkt. 3 raportu. 
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Wyniki zewnętrznych ocen jakości kształcenia oraz sformułowane zalecenia w zakresie doskonalenia 

programów studiów są zawsze szczegółowo omawiane, poddawane starannej analizie i dyskutowane podczas 

cotygodniowych spotkań władz Uczelni i Wydziałów, a także podczas posiedzeń Rady Wydziału ds. Programów 

i Jakości, Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rady Pracodawców. Są również obszernie 

konsultowane z przedstawicielami Samorządu Studentów WSEiZ.  

Ostatnia ocena jakości kształcenia na studiach I i II stopnia kierunku ochrona środowiska o profilu 

ogólnoakademickim została przeprowadzona w roku akademickim 2014/2015. Procedura zakończyła się 

wydaniem uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 159/2015 z dnia 12.03.2015 r. z oceną 

pozytywną. W uchwale stwierdzono, że spełnione zostały wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne 

do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska o profili ogólnoakademickim. Wszystkie 

kryteria oceny dotyczące koncepcji rozwoju kształcenia, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich 

weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań 

naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości uzyskały ocenę „w pełni”. Tym samym uznano, że poziom prowadzonego kształcenia spełnia kryteria 

jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. 

W raporcie z wizytacji Zespół Oceniający PKA zalecił m.in. dokonanie drobnych korekt programu 

kształcenia/studiów. Wprawdzie zalecenia dotyczyły programu o profilu ogólnoakademickim, ale przy 

projektowaniu programów studiów I i II stopnia dla profilu praktycznego: 

 dostosowano punktację ECTS dla kilku przedmiotów (w tym praktyk) do nakładu pracy studenta; 

 zmieniono sekwencję i nazwy kilku przedmiotów. 

Ostatnią zewnętrzną oceną jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii i Zarządzania (wtedy Wydziale 

Zarządzania) była ocena instytucjonalna przeprowadzona przez Polską Komisję Akredytacyjną w marcu 2016 r. 

Procedura została zakończona wydaniem przez Prezydium PKA uchwały nr 445/2016 z dnia 1.09.2016 r. z oceną 

pozytywną. Prezydium PKA w uchwale stwierdziło, że Wydział w stopniu „w pełni” spełnia wszystkie kryteria 

jakościowe oceny instytucjonalnej. Pozwoliło to na wydanie oceny pozytywnej i wskazanie, że kolejna ocena 

działalności Wydziału ma nastąpić w roku 2021/2022. Zespół Oceniający PKA w raporcie z wizytacji zalecił 

między innymi: 

 zredukowanie liczby organów kolegialnych na Wydziale zajmujących się analogicznymi kwestiami w zakresie 

jakości kształcenia – zalecenie wdrożono poprzez skoncentrowanie zadań związanych z monitorowaniem, 

zapewnianiem i doskonaleniem jakości kształcenia w jednym podmiocie kolegialnym Wydziału oraz poprzez 

ograniczenie liczby podmiotów jednoosobowych działających w strukturach zapewniania jakości kształcenia 

na Wydziale, przy jednoczesnym zwiększeniu ich zaangażowania i intensyfikacji pracy; 

 intensyfikację polityki kadrowej w zakresie współpracy międzynarodowej w celu wykorzystania jej efektów 

do internacjonalizacji procesu kształcenia - zalecenie wykonano, a dbałość o rozwijanie międzynarodowej 

mobilności pracowników stała się jednym z priorytetów na Wydziale Inżynierii i Zarządzania. Zwiększenie 

udziału pracowników, w tym nauczycieli akademickich w wymianie w ramach Erasmusa osiągnięto poprzez 

podjęcie intensywnych działań informacyjno-promocyjnych, poszerzenie oferty uczelni zagranicznych 

współpracujących z WSEiZ, zmianę struktury koordynowania programem – powołanie uczelnianego 

i wydziałowych koordynatorów programu. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

ęt
rz

n
e

 

Mocne strony 

1. 25 lat tradycji prowadzenia studiów na 

kierunku ochrona środowiska. 

2. Prowadzenie studiów I stopnia, inżynierskich 

i licencjackich, i studiów II stopnia, kończących 

się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.  

3. Położenie najważniejszych gmachów 

dydaktycznych w centralnej części Warszawy, 

w pobliżu Politechniki Warszawskiej i Szkoły 

Głównej Handlowej. 

4. Doświadczona kadra dydaktyczna o wysokich 

kwalifikacjach, z której znaczna część posiada 

doświadczenie w praktyce gospodarczej. 

5. Program studiów co rok dostosowywany do 

aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

Słabe strony 

1. Słabe wyniki rekrutacji w latach 2014-2018, 

kiedy przyjmowano na I stopień studiów 

poniżej 30 studentów, a w 2017 nie 

uruchomiono studiów. Spowodowało to 

osłabienie potencjału kierunku, który obecnie, 

gdy przyjmowanych jest blisko 60 studentów 

na studia I stopnia i niemal drugie tyle na 

studia II stopnia, trzeba odbudowywać.  

2. Realizacja zajęć w 4 gmachach dydaktycznych 

na Mokotowie, Ochocie i w Klaudynie pod 

Warszawą.  

3. Wycofywanie się najbardziej doświadczonych 

nauczycieli z działalności dydaktycznej 

z powodu wieku i stanu zdrowia i trudności 

z zastąpieniem ich młodszą kadrą. 

C
zy

n
n

ik
i z

ew
n

ęt
rz

n
e 

Szanse 

1. Rosnąca świadomość negatywnego wpływu 

cywilizacji na biosferę i konieczności 

zapobiegania temu zjawisku.  

2. Rosnąca liczba osób, pragnących pracować w 

sferze ochrony środowiska.  

3. Wzrost znajomości zdalnych form przekazu, co 

może w przyszłości ułatwić np. pozyskiwanie 

prowadzących zajęcia spoza Warszawy i zza 

granicy oraz organizowanie 

międzynarodowych spotkań i konferencji.  

4. Wzrost gospodarczego znaczenia procesów, 

chroniących środowisko.  

5. Osłabienie konkurencji ze strony innych szkół 

wyższych, szczególnie niepublicznych, co widać 

w zmniejszającej się liczbie jednostek, 

uwzględnianych w badaniach ELA. Portal 

studia.gov.pl/wybierz-studia obecnie podaje 

informacje o jedynie dwóch uczelniach 

niepublicznych, prowadzących ten kierunek 

studiów. 

Zagrożenia 

1. Niska świadomość rozróżniania pojęć pogody 

i klimatu, co może spowodować utratę 

zainteresowania zmianami klimatycznymi 

w wyniku nawet jednej ostrej zimy czy 

chłodnego lata. Może to się przenieść 

na ogólną niechęć do zajmowania się 

problemami ochrony środowiska.  

2. Niskie zarobki specjalistów z zakresu ochrony 

środowiska, co widać np. w badaniach ELA i co 

może spowodować odpływ kandydatów.  

3. Przedłużanie się stanu zagrożenia 

epidemicznego, który bardzo utrudnia, 

a czasem uniemożliwia realizację zajęć 

laboratoryjnych.  

4. Osłabienie poczucia spójności z Unią 

Europejską, co może spowodować wyłączenie 

się z ambitnych planów Unii w zakresie polityki 

środowiskowej. 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I - - 0 59 

II - - 15 37 

III - - 18 16 

IV - - 21 17 

II stopnia 
I - - 23 59 

II - - 15 19 

Razem: - - 92 207 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia 

2017/18 - - 24 12 

2018/19 - - 26 13 

2019/20 - - 20 5 

II stopnia 

2017/18 - - 23 25 

2018/19 - - 25 15 

2019/20 - - 24 18 

Razem: - - 142 88 

 

                                                           

 
3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 

tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).4 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
6 semestrów, 180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
1083-1113 

(niestacjonarne) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

148 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
132-139 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

15 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana zajęciom do wyboru 63 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana praktykom zawodowym  24 

Wymiar praktyk zawodowych  6 miesięcy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

1./1822-1852/45-180 

 

 

 

2./1083-1113/32-114* 

 

                                                           

 
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 

* Nie dotyczy sytuacji epidemicznej 
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STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
7 semestrów, 210 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
1323-1345 

(niestacjonarne) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

178 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
153-155 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

10 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  24 

Wymiar praktyk zawodowych  6 miesięcy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

1./2197/45-180 

 

 

 

2./1323-1345/32-146* 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
3 semestry, 90 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 508-522 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

68 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
64-70 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

9 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 50 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  12 

Wymiar praktyk zawodowych  3 miesiące 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

1./Nie dotyczy 

 

 

2./508-522/0-72 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne5 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Forma/ 

formy zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 

niestacjonarne6 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Język angielski I A 48 2 

Biologia ogólna  L 16 2 

Botanika  A, L 26 3 

Ochrona przyrody A 16 3 

Zoologia A, L 24 4 

Język angielski II A 48 2 

Ekologia II L 12 3 

Chemia ogólna i analityczna  A, L 34 6 

Geologia i geomorfologia  A 16 3 

Gleboznawstwo A, L 18 4 

Podstawy marketingu  A 12 2 

Technologia informacyjna  L 12 2 

Język angielski III A 48 2 

Chemia organiczna i fizyczna  A, L 34 5 

Fizyka I A 16 2 

Mikrobiologia A, L 24 3 

Ochrona atmosfery  A 16 2 

Prawo ochrony środowiska A 10 2 

Technologie bioenergetyczne A, P 20 3 

Język angielski IV A 50 2 

Fizyka II L 12 2 

Biochemia  L 12 3 

Oczyszczanie ścieków L 12 3 

Podstawy gospodarki odpadami I L 16 3 

Teledetekcja i GIS A 16 3 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej  I P 2 4 

Monitoring środowiska A 16 3 

Praktyka zawodowa I PRAKTYCZNE  8 

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna  A 16 1 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej  II P 5 4 

Meteorologia i klimatologia A, L 18 1 

Praktyka zawodowa II PRAKTYCZNE  16 

RAZEM 625 108 

SPECJALNOŚĆ: Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa 

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii A, P 20 5 

Kompensacje przyrodnicze P 16 2 

Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów P 16 3 

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów A 12 1 

Biopaliwa A 12 3 

                                                           

 
5Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
6 Studia stacjonarne nie są realizowane. 
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Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) A 8 2 

Gospodarka i technologia wodna i ściekowa I A, P 20 4 

Seminarium dyplomowe I A 8 1 

Gospodarka i technologia wodna i ściekowa II L 16 3 

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko A 12 1 

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie 
środowiska 

P 16 3 

Seminarium dyplomowe II P 8 1 

RAZEM 172 30 

SPECJALNOŚĆ: Efektywność energetyczna 

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii A, P 28 4 

Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła P 12 1 

Izolacje cieplne A, L 16 2 

Kompensacje przyrodnicze P 12 1 

Konwencjonalne źródła i nośniki energii A 8 1 

Planowanie energetyczne i rynek energii P 8 1 

Audyt energetyczny budynków A, P 16 2 

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów A 8 2 

Biopaliwa A, P 16 3 

Podstawy systemu efektywności energetycznej A, P 18 3 

Seminarium dyplomowe I P 8 1 

Audyt energetyczny przedsiębiorstw A 8 2 

Audyt oświetlenia ulicznego A 8 1 

Projektowanie systemów energetycznych P 8 2 

Seminarium dyplomowe II P 8 1 

Systemy magazynowania energii A 8 1 

RAZEM 190 28 

SPECJALNOŚĆ: Ochrona biosfery 

System terytorialnej ochrony przyrody A, L 24 4 

Zielony marketing A 8 2 

Ekspertyzy przyrodnicze A, P 24 2 

Kompensacje przyrodnicze A 16 2 

Ochrona i kształtowanie krajobrazu A 8 1 

Socjologia środowiska A 8 1 

Ocena odziaływania na środowisko A 16 3 

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie 
środowiska 

A 12 2 

Seminarium dyplomowe I A 8 1 

System gatunkowej ochrony przyrody A 16 2 

Zarządzanie zielenią miejską A, P 16 3 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza A 12 2 

Ocena odziaływania na środowisko A 12 2 

Różnorodność biologiczna Polski A, L 22 3 

Seminarium dyplomowe II P 8 1 

RAZEM 210 31 

Razem: 797-835 136-139 
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A-ćwiczenia audytoryjne, P-ćwiczenia projektowe, L-ćwiczenia laboratoryjne 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Forma/ 

formy zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 

niestacjonarne7 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Język angielski I A 48 2 

Biologia ogólna  L 16 3 

Botanika  A, L 26 3 

Ochrona przyrody A 16 3 

Zoologia A, L 24 4 

Język angielski II A 48 2 

Chemia ogólna i analityczna  A, L 34 6 

Ekologia II L 12 3 

Geologia i geomorfologia  A 16 3 

Gleboznawstwo A, L 18 4 

Technologia informacyjna  L 12 1 

Język angielski III A 48 2 

Chemia organiczna i fizyczna  A, L 34 5 

Fizyka I A 16 2 

Mikrobiologia A, L 24 3 

Ochrona atmosfery  A 16 3 

Prawo ochrony środowiska A 10 2 

Technologie bioenergetyczne A, P 20 3 

Język angielski IV A 50 2 

Biochemia  L 12 3 

Oczyszczanie ścieków L 12 3 

Podstawy gospodarki odpadami I L 16 3 

Fizyka II L 12 2 

Teledetekcja i GIS A 16 2 

Hydrologia i gospodarowanie wodą P 16 2 

Metrologia  A, L 20 2 

Monitoring środowiska A 16 3 

Zarządzanie środowiskowe  P 8 2 

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna  A 16 1 

Inżynieria procesowa A 16 3 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej  I P 2 4 

Meteorologia i klimatologia A, L 18 1 

Praktyka zawodowa I praktyczne  8 

Grafika inżynierska P, L 32 3 

                                                           

 
7 Studia stacjonarne nie są realizowane. 
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Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej II P 5 4 

Mechanika płynów II L 12 2 

Techniki odnowy środowiska A 18 2 

Praktyka zawodowa II praktyczne  16 

RAZEM 735 122 

SPECJALNOŚĆ: Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa 

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii A, P 20 5 

Kompensacje przyrodnicze P 16 2 

Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów P 16 3 

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów A 12 1 

Biopaliwa A 12 3 

Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) A 8 2 

Gospodarka i technologia wodna i ściekowa I A, P 20 4 

Seminarium dyplomowe I A 8 1 

Gospodarka i technologia wodna i ściekowa II L 16 3 

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko A 12 1 

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie 
środowiska 

P 16 3 

Seminarium dyplomowe II P 8 1 

RAZEM 172 30 

SPECJALNOŚĆ: Efektywność energetyczna 

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii A, P 28 4 

Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła P 12 1 

Izolacje cieplne A, L 16 2 

Kompensacje przyrodnicze P 12 1 

Konwencjonalne źródła i nośniki energii A 8 1 

Planowanie energetyczne i rynek energii P 8 1 

Audyt energetyczny budynków A, P 16 2 

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów A 8 2 

Biopaliwa A, P 16 3 

Podstawy systemu efektywności energetycznej A, P 18 3 

Seminarium dyplomowe I A 8 1 

Audyt energetyczny przedsiębiorstw A 8 2 

Audyt oświetlenia ulicznego A 8 1 

Projektowanie systemów energetycznych P 8 2 

Seminarium dyplomowe II P 8 1 

Systemy magazynowania energii A 8 1 

RAZEM 190 28 

SPECJALNOŚĆ: Ochrona biosfery 

System terytorialnej ochrony przyrody A, L 24 4 

Zielony marketing A 8 2 

Ekspertyzy przyrodnicze A, P 24 2 

Kompensacje przyrodnicze A 16 2 
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Ochrona i kształtowanie krajobrazu A 8 1 

Socjologia środowiska A 8 1 

Ocena odziaływania na środowisko A 16 3 

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie 
środowiska 

A 12 2 

Seminarium dyplomowe I A 8 1 

System gatunkowej ochrony przyrody A 16 2 

Zarządzanie zielenią miejską A, P 16 3 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza A 12 2 

Ocena odziaływania na środowisko A 12 2 

Różnorodność biologiczna Polski A, L 22 3 

Seminarium dyplomowe II P 8 1 

RAZEM 210 31 

Razem: 907-945 150-153 

A-ćwiczenia audytoryjne, P-ćwiczenia projektowe, L-ćwiczenia laboratoryjne 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/ 
formy zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 

niestacjonarne8 

Liczba 
punktów ECTS 

Ekotoksykologia  A, L 24 4 

Modelowanie w naukach o środowisku A 12 2 

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony 
przyrody  

A 8 2 

Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami   A 12 3 

Planowanie przestrzenne A, P 24 5 

Statystyka matematyczna A 12 2 

Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania  A 12 2 

Zarządzanie projektem P 12 1 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej P 3 5 

Polityka ochrony środowiska  A 12 2 

Prawo i ekonomika ochrony środowiska  A 12 2 

Zanieczyszczanie powietrza i metody jego 
ograniczania  

A 12 2 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej P 7 5 

PRAKTYKA ZAWODOWA praktyczne  12 

RAZEM 162 49 

SPECJALNOŚĆ: Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa 

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie A 12 2 

Język angielski specjalistyczny A 16 2 

Programowanie logistyki gospodarki odpadami A, P 28 3 

Przetwarzanie surowców odpadowych I A, P 24 3 

Finansowanie projektów środowiskowych P 16 2 

Ocena efektywności odnawialnych źródeł energii A 16 2 

Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii A, P 24 3 

Przetwarzanie surowców odpadowych II L 12 2 

Rynek energii A 12 1 

Seminarium magisterskie II P 12 1 

RAZEM 180 21 

SPECJALNOŚĆ: Menedżer energii 

Energetyka konwencjonalna A 16 2 

Język angielski specjalistyczny A 16 2 

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii P 16 2 

Prognozowanie i symulacja L 16 2 

Energetyka rozproszona - lokalna i prosumencka A 16 2 

Magazynowanie energii A 16 2 

Rynek energii A 12 2 

Seminarium magisterskie II P 12 1 

Środowiskowe uwarunkowania energetyki A 12 1 

Technologie przesyłu i dystrybucji energii A 16 2 

RAZEM 148 18 

                                                           

 
8 Studia stacjonarne nie są przewidziane programem studiów. 
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SPECJALNOŚĆ: Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie 

Działalność gospodarcza na obszarach chronionych P 12 2 

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym 

A 12 2 

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie A 12 2 

Język angielski specjalistyczny A 16 2 

Marketing ekologiczny przedsiębiorstw A 8 1 

Finansowanie projektów środowiskowych P 16 1 

Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i 
oceny strategiczne 

A, P 24 1 

Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko 

A, P 20 2 

Seminarium magisterskie II P 12 1 

Wskaźniki stanu środowiska L 12 1 

RAZEM 144 15 

SPECJALNOŚĆ: Zdrowie i środowisko 

Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia A 16 2 

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie P 12 2 

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie A 12 2 

Język angielski specjalistyczny A 16 2 

Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie A 8 1 

Medycyna personalizowana w ochronie zdrowia A 16 2 

Wpływ diet żywieniowych na zdrowie A 8 1 

Emisje atmosferyczne i hałas A 12 1 

Metodologia badań medycznych A 12 1 

Międzynarodowa problematyka zdrowotna  A 16 2 

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia A 16 2 

Seminarium magisterskie II P 12 1 

Zdrowie środowiskowe A 16 2 

RAZEM 172 21 

Razem: 306-342 64-70 

A-ćwiczenia audytoryjne, P-ćwiczenia projektowe, L-ćwiczenia laboratoryjne 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich9 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 

niestacjonarne10 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Chemia ogólna i analityczna A, L 34 6 

Geologia i geomorfologia  W, A 26 4 

Gleboznawstwo A, L 18 4 

Ochrona wód W 18 3 

Technologia informacyjna  W, L 20 2 

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia W 10 2 

Chemia organiczna i fizyczna  A, L 34 5 

Fizyka I W, A 26 3 

Ochrona atmosfery  W, A 26 4 

Technologie bioenergetyczne A, P 20 3 

Biochemia  W, L 30 5 

Oczyszczanie ścieków W, L 30 5 

Podstawy gospodarki odpadami I L 16 3 

Fizyka II L 12 2 

Prawo gospodarcze W 26 4 

Teledetekcja i GIS A 16 2 

Zarządzanie jakością  W 8 1 

Hydrologia i gospodarowanie wodą W, P 34 5 

Metrologia  W, A, L 46 5 

Monitoring środowiska A 16 3 

Podstawy gospodarki odpadami II W 18 4 

Zarządzanie środowiskowe  W, P 16 3 

Inżynieria procesowa W, A 30 4 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej  I P 2 4 

Mechanika płynów I W 14 1 

Praktyka zawodowa I   8 

Grafika inżynierska P, L 32 3 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej II P 5 4 

Mechanika płynów II L 12 2 

Techniki odnowy środowiska A 18 2 

Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska W 10 2 

Praktyka zawodowa II   16 

RAZEM 623 124 

SPECJALNOŚĆ: Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa 

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii W, A, P 28 6 

Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów A, P 24 3 

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów A 8 1 

                                                           

 
9 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 

w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 

studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
10 Studia stacjonarne nie są realizowane. 
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Biopaliwa A 12 3 

Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) A 12 2 

Gospodarka i technologia wodna i ściekowa I A, P 20 4 

Gospodarka i technologia wodna i ściekowa II L 16 3 

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na 
środowisko 

A, P 24 3 

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w 
ochronie środowiska 

P 16 3 

Seminarium dyplomowe II P 8 1 

RAZEM 180 3 

SPECJALNOŚĆ: Efektywność energetyczna 

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii W, A, P 28 6 

Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła P 12 1 

Izolacje cieplne A, L 16 2 

Konwencjonalne źródła i nośniki energii A 8 1 

Planowanie energetyczne i rynek energii P 8 1 

Audyt energetyczny budynków A, P 16 2 

Biopaliwa A, P 16 3 

Podstawy systemu efektywności energetycznej A, P 18 3 

Audyt energetyczny przedsiębiorstw W, A, P 26 5 

Audyt oświetlenia ulicznego A 8 1 

Projektowanie systemów energetycznych P 8 2 

Systemy magazynowania energii A 8 1 

Seminarium dyplomowe II A 8 1 

RAZEM 180 29 

SPECJALNOŚĆ: Ochrona biosfery 

Zielony marketing A 8 2 

Ochrona i kształtowanie krajobrazu A 8 1 

Ocena odziaływania na środowisko A 16 3 

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w 

ochronie środowiska 
A 12 2 

Ocena odziaływania na środowisko A, P 20 3 

Seminarium dyplomowe II A 8 1 

RAZEM 72 12 

Razem: 703-811 150-153 

W-wykład, A-ćwiczenia audytoryjne, P-ćwiczenia projektowe, L-ćwiczenia laboratoryjne 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 

niestacjonarne11 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Ekotoksykologia  W, A, L 38 6 

Modelowanie w naukach o środowisku A 12 2 

Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami W, A 20 4 

Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania  W, A 20 4 

Zarządzanie projektem W, P 20 2 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej P 3 5 

Prawo i ekonomika ochrony środowiska  W, A 28 2 

Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania  W, A 22 3 

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej P 7 5 

PRAKTYKA ZAWODOWA   12 

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na 
środowisko 

W, A 25 4 

Technologie bioenergetyczne A, P 20 3 

Chemia organiczna i fizyczna A, L 34 5 

Rachunek kosztów A 10 2 

Procesy produkcyjne W, A, P, L 60 8 

Ochrona atmosfery W, A 26 4 

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia W, A 26 4 

RAZEM 371 75 

SPECJALNOŚĆ: Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa 

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie W, A 20 3 

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii W, P 16 1 

Prawne uwarunkowania zarządzania energią W 10 1 

Programowanie logistyki gospodarki odpadami W, A, P 42 4 

Przetwarzanie surowców odpadowych I W, A, P 32 4 

Finansowanie projektów środowiskowych P 16 2 

Ocena efektywności odnawialnych źródeł energii A 16 2 

Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii A, P 24 3 

Przetwarzanie surowców odpadowych II L 12 2 

Rynek energii W, A 20 2 

Seminarium magisterskie II P 12 1 

RAZEM 220 25 

SPECJALNOŚĆ: Menedżer energii 

Bezpieczeństwo energetyczne W 16 2 

Energetyka konwencjonalna W, A 24 3 

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii W, P 24 3 

Prawne uwarunkowania zarządzania energią W 16 1 

Prognozowanie i symulacja W, L 24 4 

Energetyka rozproszona - lokalna i prosumencka A 16 2 

Magazynowanie energii A 16 2 

Rynek energii W, A 22 3 

                                                           

 
11 Studia stacjonarne nie są przewidziane programem studiów. 
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Seminarium magisterskie II P 12 1 

Środowiskowe uwarunkowania energetyki W, A 20 2 

Technologie przesyłu i dystrybucji energii A 16 2 

RAZEM 206 25 

SPECJALNOŚĆ: Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie 

Działalność gospodarcza na obszarach chronionych W, P 20 3 

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym 

W, A 20 3 

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie W, A 20 3 

Marketing ekologiczny przedsiębiorstw A 8 1 

Finansowanie projektów środowiskowych P 16 1 

Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i 
oceny strategiczne 

W, A, P 34 4 

Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko 

W, A, P 28 3 

Seminarium magisterskie II P 12 1 

Wskaźniki stanu środowiska W, L 20 2 

Zarządzanie strategiczne W 10 1 

RAZEM 188 22 

SPECJALNOŚĆ: Zdrowie i środowisko 

Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia A 16 2 

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie W, P 20 3 

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie W, A 20 3 

Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie A 8 1 

Emisje atmosferyczne i hałas W, A 20 2 

Seminarium magisterskie II P 12 1 

Zdrowie środowiskowe A 16 2 

RAZEM 112 22 

Razem: 483-591 89-100 

W-wykład, A-ćwiczenia audytoryjne, P-ćwiczenia projektowe, L-ćwiczenia laboratoryjne 

 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych12 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 
Język wykładowy 

Liczba studentów 

(w tym niebędących 

obywatelami polskimi) 

Nie dotyczy.  
Poza zajęciami z języka angielskiego (lektoratami), zajęcia w językach obcych nie są prowadzone 

                                                           

 
12 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

 

Załącznik nr 1a. Program studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu praktycznym; 

Załącznik nr 1b. Program studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu 

praktycznym; 

Załącznik nr 2. Obsada zajęć na studiach I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska, o profilu 

praktycznym, w roku akademickim 2020/2021; 

Załącznik nr 3. Plan zajęć na studiach I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska, studia 

niestacjonarne, semestr zimowy 2020/2021; 

Załącznik nr 4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia 

na kierunku ochrona środowiska oraz opiekunów prac dyplomowych; 

Załącznik nr 5a. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych 

obiektów, w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na kierunku 

ochrona środowiska, a także informacja o bibliotece i dostępnych zasobach 

bibliotecznych i informacyjnych 

Załącznik nr 5b. Wybrane publikacje dla studentów kierunku ochrona środowiska dostępne 

w Bibliotece WSEiZ; 

Załącznik nr 6. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem 

na poziomy oraz formy studiów. 

 


