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I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (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.  

W roku akademickim 2008/2009 Senat Uczelni zdecydował o usystematyzowaniu działań 

projakościowych, wprowadzając uchwałą z 16 września 2008 r. System Zapewniania Jakości 

Kształcenia i Weryfikacji Jego Efektów. Skuteczność Systemu oraz wysiłki władz WSEiZ doceniła 

Państwowa Komisja Akredytacyjna, która pozytywnie oceniła jakość kształcenia na prowadzonych 

przez Uczelnię kierunkach.  

Pragnąc doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia Senat Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie w dniu 26 maja 2009 r., 12 grudnia 2011 r., 18 grudnia 2012 r., 17 grudnia 

2013 r. oraz 2 października 2014 r., biorąc pod uwagę opinie podmiotów uczestniczących w procesie 

zapewniania jakości, znowelizował System Zapewniania Jakości Kształcenia i Weryfikacji Jego 

Efektów, wprowadzając nowe rozwiązania lub rozszerzając zakres ich oddziaływania. 

Zaprezentowany w niniejszym dokumencie Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia jest zatem wynikiem prac, obserwacji, spostrzeżeń i wniosków osób i podmiotów 

zaangażowanych w proces zapewniania jakości kształcenia, który stanowi o jego nieustającej ewolucji 

i dużym znaczeniu dla Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

Przedstawiony Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie został opracowany na podstawie i w zgodzie z następującymi 

obowiązującymi aktami prawnymi:  

- ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.); 

- rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014 r., 

poz. 1370); 

- Statutem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie nadanym przez Założyciela Uczelni 

uchwałą z dnia 1.10.2011 r., 

- Regulaminem Studiów WSEiZ uchwalonym uchwałą nr 2/04/2015 Senatu WSEiZ z dnia 

14.04.2015 r.  

Podstawą do stworzenia i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie były następujące regulacje prawne 

Uczelni: 
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Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie: 

- uchwała Senatu WSEiZ z dnia 16.09.2008 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

i Weryfikacji Jego Efektów w WSEiZ; 

- uchwała Senatu WSEiZ z dnia 26.05.2009 r. w sprawie przedłużenia terminu wdrażania Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia i Weryfikacji Jego Efektów w WSEiZ; 

- uchwała nr 2/12/2011 Senatu WSEiZ z dnia 12.12.2011 r. w sprawie nowelizacji Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia i Weryfikacji Jego Efektów w WSEiZ; 

- uchwała nr 2/12/2012 Senatu WSEiZ z dnia 18.12.2012 r. w sprawie: nowelizacji Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia i Weryfikacji Jego Efektów oraz zmiany jego nazwy; 

- uchwała nr 3/12/2013 Senatu WSEiZ z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: zmian w Wewnętrznym 

Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia; 

- uchwała nr 1/10/2014 Senatu WSEiZ z dnia 2.10.2014 r. w sprawie: zmian w Wewnętrznym 

Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia; 

- uchwała nr 1/12/2011 Senatu WSEiZ z dnia 12.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

- uchwała nr 3/12/2012 Senatu WSEiZ z dnia 18.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

umiędzynarodowienia kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

- uchwała nr 3/04/2015 Senatu WSEiZ z dnia 14.04.2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Senatu 

WSEiZ w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie w zakresie opracowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego 

stopnia; 

- uchwała nr 4/06/2015 Senatu WSEiZ z dnia 23.06.2015 r. w sprawie określenia organizacji 

potwierdzania efektów uczenia się; 

- uchwała nr 3/09/2014 Senatu WSEiZ z dnia 1.09.2014 r. w sprawie zmian w „Wytycznych 

dotyczących planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających”; 

- uchwała nr 1/09/2014 Senatu WSEiZ z dnia 1.09.2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów 

podyplomowych; 

- uchwała nr 5/09/2011 Senatu WSEiZ z dnia 20.09.2011 r. w sprawie warunków zaliczania pracy 

zawodowej w poczet studenckich praktyk zawodowych. 

 

Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie: 

- zarządzenie nr 26/2012 Rektora WSEiZ z dnia 28.09.2012 r. w sprawie sposobów weryfikacji 

i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów; 



6 

 

- zarządzenie nr 24/2014 Rektora WSEiZ z dnia 3.11.2014 r. w sprawie sposobów weryfikacji 

i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy studiów 

podyplomowych; 

- zarządzenie nr 13/2015 Rektora WSEiZ z dnia 8.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń; 

- zarządzenie nr 7/2015 Rektora WSEiZ z dnia 12.03.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Regulaminie dyplomowania dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

- zarządzenie nr 16/2015 Rektora WSEiZ z dnia 17.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w „Zasadach stosowania oceny antyplagiatowej w ocenie pracy dyplomowych”; 

- zarządzenie nr 13/2013 Rektora WSEiZ z dnia 12.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w Zasadach realizacji zajęć języka angielskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

- zarządzenie nr 27/2012 Rektora WSEiZ z dnia 28.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

studenckich praktyk zawodowych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

- zarządzenie nr 30/2011 Rektora WSEiZ z dnia 30.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 

funkcjonowania systemu ECTS w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

- zarządzenie nr 37/2012 Rektora WSEiZ z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

do Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie; 

- zarządzenie nr 14/2012 Rektora WSEiZ z dnia 28.09.2012 r. w sprawie regulaminu hospitacji zajęć 

dydaktycznych; 

- zarządzenie nr 19/2014 Rektora WSEiZ z dnia 26.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

do Regulaminu prowadzenia badań monitorujących jakość kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie; 

- zarządzenie nr 17/2011 Rektora WSEiZ w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony prawnej 

dóbr własności intelektualnej i przemysłowej w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania; 

- zarządzenie nr 29/2011 Rektora WSEiZ z dnia 30.12.2011 r. w sprawie prowadzenia przeglądu 

infrastruktury dydaktycznej i technicznej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; 

- zarządzenie nr 11/2015 Rektora WSEiZ z dnia 15.04.2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania 

z infrastruktury badawczej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie;  

- zarządzenie nr 31/2013 Rektora WSEiZ z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zmian w zarządzeniu 

w sprawie monitorowania losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie; 
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- zarządzenie nr 6/2002 Rektora WSEiZ z dnia 1.12.2002 r. w sprawie utworzenia Biura 

Przedsiębiorczości Akademickiej. 
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II. CEL WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA 
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

Dydaktyczna misja Uczelni zobowiązuje Rektora Wyższe Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

do stałej troski o wysoki poziom kształcenia. Zadanie to realizowane jest między innymi poprzez 

troskę o właściwe kryteria doboru kadry naukowo-dydaktycznej, odpowiedni system kontroli 

rzetelności pracy dydaktycznej, respektowanie wymogów prawnych zawartych w przepisach 

o szkolnictwie wyższym, a także promowanie twórczych i pożytecznych inicjatyw podejmowanych 

w tym zakresie przez nauczycieli akademickich.  

Aby skutecznie wywiązywać się z tych zadań, Rektor nadzoruje działanie uczelnianego systemu 

zapewniania jakości kształcenia, wprowadzającego standardy i procedury, gwarantujące efektywną 

realizację tych zadań. 

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: 

o zasad tworzenia, oceny i weryfikacji programów kształcenia, w tym sposobów weryfikacji 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia, 

o sposobu przypisywania punktów ECTS do poszczególnych modułów kształcenia, 

o organizacji procesu dydaktycznego i infrastruktury dydaktycznej, 

o pracy i rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, 

o współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie 

dostosowania efektów kształcenia 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, 

studenci i inni pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz interesariusze zewnętrzni, 
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czyli szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze – instytucje publiczne, organizacje 

społeczne, podmioty gospodarcze, absolwenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 
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III. PREZENTACJA UCZELNI 

 

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

decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowaną pod numerem 62 

w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. W latach 1995-2010 

założycielem Uczelni był prof. dr hab. inż. Jan Misiak, od 2010 roku założycielem jest Gaudeamus 

sp. z o.o. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanej dalej Ustawą). 

Uczelnia kierowana jest przez organy jednoosobowe i kolegialne. 

Organami jednoosobowymi są Rektor, Prezydent i Dziekani Wydziałów. Rektora i Prezydenta 

powołuje założyciel Uczelni po zasięgnięciu opinii Senatu WSEiZ, natomiast Dziekani Wydziałów 

powoływani są przez Rektora w porozumieniu z Prezydentem, po zasięgnięciu opinii Senatu WSEiZ. 

Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i Rady Wydziałów. Rady Wydziałów pochodzą z wyboru.  

Uchwały Senatu są wiążące dla Rektora i innych organów Uczelni oraz wszystkich pracowników 

i studentów Uczelni. 

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie prowadzi kształcenia na trzech wydziałach: 

1. Wydział Architektury, 

2. Wydział Ekologii, 

3. Wydział Zarządzania. 
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IV. STRUKTURA ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie za zapewnianie i doskonalenie jakości 

kształcenia odpowiadają podmioty jednoosobowe i kolegialne. 

 

Jednoosobowymi podmiotami zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia są: 

- Rektor Uczelni,  

- Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

- Dziekani poszczególnych Wydziałów, 

- Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości na Kierunku Studiów, 

- Pełnomocnicy Dziekanów ds. Dyplomowania, 

- Pełnomocnicy Dziekanów ds. Praktyk, 

- Kierownicy Studiów Podyplomowych, 

- Opiekunowie Specjalności, 

- Koordynatorzy Przedmiotów, 

- Kierownik Studium Języków Obcych, 

- Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. 

 

Do kolegialnych podmiotów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia należą: 

- Senat, 

- Rady Wydziałów, 

- Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (UKJK), 

- Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia (WKJK), 

- Zespoły Dydaktyczne ds. Dyplomowania, 

- Zespoły Dydaktyczne ds. Praktyk, 

- Zespoły Dydaktyczne Tematyczne. 
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1. Podmioty jednoosobowe 

1.1. Rektor 

Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, nadzór 

nad wdrażaniem i doskonaleniem uczelnianego sytemu zapewnienia jakości kształcenia sprawuje 

Rektor. Zadania te może przekazać Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

Rektor swoje zadania w zakresie wdrażania i doskonalenia uczelnianego sytemu zapewnienia jakości 

kształcenia wykonuje między innymi poprzez: 

- uczestnictwo w kolegiach Uczelni, zebraniach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK), 

zebraniach pracowniczych, spotkaniach ze studentami oraz dyskusjach mających na celu 

wypracowanie odpowiednich procedur i rozwiązań doskonalących jakość kształcenia w Uczelni; 

- ostateczne zatwierdzenie obsady zajęć dydaktycznych, 

- zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom UKJK, 

- ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

- przekazywanie wypracowanych procedur oraz niezbędnych dokumentów stanowiących 

podstawę funkcjonowania systemu zapewniania jakości Senatowi Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie. 

Rektor jest także odpowiedzialny za przygotowanie strategii rozwoju Uczelni oraz realizację celów 

i zadań w niej określonych. 

 

1.2. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 

W imieniu Rektora odpowiedzialny za funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

i Doskonalenia Jakości Kształcenia w WSEiZ jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

kierujący działalnością Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.  

Pełnomocnika oraz Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje Rektor. 

Do obowiązków Pełnomocnika należy całokształt spraw związanych z jakością kształcenia, a głównie 

nadzór i koordynacja prac związanych z planowaniem, wdrażaniem, funkcjonowaniem 

i doskonaleniem Systemu na Uczelni: 

- ścisła współpraca z Rektorem Uczelni, 

- koordynowanie prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

- inicjowanie działań projakościowych, 



13 

 

- koordynacja i integracja wszelkich działań i środków, w celu wprowadzenia, utrzymania i rozwoju 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie,  

- koordynacja wydziałowych zadań dotyczących wdrażania, kontroli i doskonalenia jakości 

kształcenia, 

- reprezentowanie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na zewnątrz, jako Uczelni 

zaangażowanej w promocję kreowania wysokiej jakości kształcenia,  

- prowadzenie współpracy z innymi ośrodkami dydaktycznymi i instytucjami zajmującymi się 

jakością kształcenia (w tym akredytacyjnymi i certyfikującymi), 

- współpraca z Działem Jakości Nauczania i Badań, Biurem Karier (Biurem Przedsiębiorczości 

Akademickiej), Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych,  

a w szczególności:  

 przygotowanie projektów zarządzeń dotyczących doskonalenia procedur dotyczących 

zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia,  

 nadzorowanie zgodności systemu z aktualnym stanem prawnym oraz proponowanie 

wprowadzania zmian systemowych,  

 nadzorowanie wykonania i sprawdzanie skuteczności podejmowanych działań korygujących 

i zapobiegawczych,  

 przygotowanie sprawozdań z posiedzeń UKJK, 

 przygotowanie rocznego sprawozdania dla władz Uczelni,  

 inicjowanie, organizacja oraz przeprowadzenie oceny skuteczności funkcjonowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.  

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia opracowuje coroczny raport z przeglądu funkcjonowania 

Systemu, który zostaje przedłożony Rektorowi i Dziekanom Wydziałów.  

Wnioski z przeglądu sformułowane w raporcie są podstawą podjęcia działań doskonalących procesy 

związane z kształceniem. 

Po zakończeniu roku akademickiego Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia sporządza 

sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i przekazuje Rektorowi WSEiZ. 

 

1.3. Dziekani Wydziałów 

Nadzór nad procesami zapewniania jakości kształcenia i weryfikacji jego efektów na kierunku studiów 

sprawuje Dziekan Wydziału, na którym kierunek jest prowadzony. 

Do zadań Dziekana Wydziału w szczególności należy: 
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- koordynowanie prac Rady Wydziału, 

- opracowanie projektów efektów kształcenia i programów kształcenia dla poszczególnych 

kierunków i poziomów studiów, w tym dla studiów podyplomowych, oraz ich zmian 

we współpracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na kierunku, 

- inicjowanie i przeprowadzanie procesu przeglądu obowiązujących programów kształcenia, który 

służy ich doskonaleniu,  

- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury potwierdzania efektów uczenia się, 

uzyskanych poza systemem studiów; 

- nadzór nad przygotowaniem kart przedmiotów, 

- zatwierdzanie tematów prac dyplomowych i wyznaczanie recenzentów prac dyplomowych, 

- ustalanie wykazu zagadnień kierunkowych i specjalnościowych na egzamin dyplomowy, 

po zasięgnięciu opinii Zespołu Dydaktycznego ds. Dyplomowania, 

- zaliczanie praktyk zawodowych, po zasięgnięciu opinii Zespołu Dydaktycznego ds. Praktyk, 

- opracowanie wstępnych oczekiwań wobec kandydatów na studia, 

- nadzór nad minimum kadrowym poszczególnych kierunków studiów, 

- obsadę zajęć dydaktycznych, 

- monitorowanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich, 

- nadzór i stymulowanie rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, 

- przygotowanie semestralnych planów hospitacji zajęć dydaktycznych, 

- ocena nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, 

- współpraca z Działem Jakości Nauczania i Badań oraz Biurem Karier, w szczególności w zakresie 

prowadzonych badań monitorujących jakość kształcenia, 

- współpraca z wydziałową Radą Pracodawców, 

- rozpatrywanie skarg, podań i wniosków studenckich, 

- ścisła współpraca z wydziałowymi organami do spraw zapewniania jakości kształcenia, w tym 

w szczególności z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia. 

Dziekan Wydziału jest także odpowiedzialny za przygotowanie strategii rozwoju Jednostki 

oraz realizację celów i zadań w niej określonych. 

Dziekan Wydziału dokonuje analizy wyników badań monitorujących jakość kształcenia oraz potrzeb 

rynku pracy, które uzyskuje między innymi dzięki konsultacjom z interesariuszami zewnętrznymi. 

Wnioski wykorzystywane są w procesie doskonalenia programu kształcenia dla kolejnego roku 

akademickiego. 
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Obowiązkiem Dziekana jest, po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum 

kadrowego określonego kierunku studiów, przedłożenie Radzie Wydziału na koniec roku 

akademickiego, raportu dotyczącego oceny efektów kształcenia osiąganych przez studentów 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

W zadaniach dotyczących zapewniania jakości kształcenia Dziekana wspierają: 

- Pełnomocnicy Dziekana ds. Jakości na Kierunku Studiów, 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomowania, 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk,  

- Kierownicy Studiów Podyplomowych, 

których na wniosek właściwego Dziekana powołuje Rektor. 

Ponadto, na Wydziale może zostać powołany Prodziekan, który jest zastępcą Dziekana i kieruje 

pracami powierzonymi mu przez Dziekana. Prodziekana powołuje Rektor w porozumieniu 

z Prezydentem Uczelni, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

Dodatkowo, Dziekan Wydziału może powołać Koordynatorów ds. Przedmiotów i Opiekunów 

Specjalności oraz utworzyć do określonych zadań Zespoły Dydaktyczne. 

 

1.4. Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości na Kierunku Studiów 

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.  

Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości na Kierunku Studiów obejmują w szczególności:  

- współpracę w ramach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

- współpracę z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia,  

- koordynowanie prac podległych Zespołów Dydaktycznych oraz współpracę z Opiekunami 

Specjalności i Koordynatorami ds. Przedmiotów, 

- inspirowanie przeglądów i doskonalenia programu kształcenia na kierunku, 

- nadzór nad dokumentacją systemową, jej aktualizacją i dystrybucją na kierunku,  

- nadzór nad warunkami realizacji procesu kształcenia,  

- nadzór nad procesem mierzenia jakości kształcenia,  

- udział w procesie potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów, 

- nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz inicjowanie działań 

doskonalących. 

Pełnomocnika na wniosek właściwego Dziekana Wydziału powołuje Rektor. 
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1.5. Pełnomocnicy Dziekanów ds. Dyplomowania 

Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomowania odpowiada za prawidłowy przebieg i zapewnienie jakości 

procesu dyplomowania na Wydziale.  

Do szczegółowych zadań Pełnomocnika należą między innymi: 

- nadzór nad organizacją procesu dyplomowania, 

- koordynacja prac Zespołu Dydaktycznego ds. Dyplomowania i przedstawienie Dziekanowi 

Wydziału notatki z prac Zespołu, 

- przedstawienie Dziekanowi: 

o propozycji promotorów prac dyplomowych, 

o listy tematów prac dyplomowych w danym roku akademickim dla danego kierunku 

i stopnia studiów przygotowanych przez Zespół Dydaktyczny ds. Dyplomowania, 

o opinii Zespołu Dydaktycznego ds. Dyplomowania odnośnie propozycji zagadnień 

na egzamin dyplomowy przygotowanych przez nauczycieli akademickich prowadzących 

przedmioty kierunkowe i specjalnościowe, 

- przedstawienie ewentualnych zaleceń dotyczących zmian w procesie dyplomowania. 

Pełnomocnika na wniosek właściwego Dziekana Wydziału powołuje Rektor. 

 

1.6. Pełnomocnicy Dziekanów ds. Praktyk 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk odpowiada za prawidłową organizację praktyk zawodowych 

realizowanych przez studentów Wydziału.  

Do szczegółowych zadań Pełnomocnika należą między innymi: 

- nadzór nad organizacją praktyk zawodowych na Wydziale, 

- koordynacja prac Zespołu Dydaktycznego ds. Praktyk i przedstawienie Dziekanowi Wydziału 

notatki z prac Zespołu, 

- przedstawienie Dziekanowi: 

o propozycji programu praktyk na poszczególnych kierunkach studiów, 

o propozycji miejsc odbywania praktyk, 

o opinii Zespołu Dydaktycznego ds. Praktyk odnośnie zaliczenia praktyk zawodowych 

studentów, 

- przedstawienie ewentualnych zaleceń dotyczących zmian w zakresie organizacji i realizacji 

praktyk zawodowych. 

Pełnomocnika na wniosek właściwego Dziekana Wydziału powołuje Rektor. 
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1.7. Kierownicy Studiów Podyplomowych 

Dziekan Wydziału, na którym prowadzone są studia podyplomowe, w celu zapewnienia należytej 

jakości kształcenia na tych studiach, może wnioskować do Rektora Uczelni o powołanie Kierownika 

Studiów Podyplomowych. 

Zadaniem Kierownika jest przede wszystkim: 

- opracowanie projektu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych, 

- opracowanie programu i planu studiów podyplomowych umożliwiających osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia, 

- współpraca z zewnętrznymi interesariuszami, w szczególności z podmiotami gospodarczymi, 

w celu określenia efektów kształcenia oraz programu i planu studiów podyplomowych; 

- określenie sposobu weryfikowania i dokumentacji efektów kształcenia osiąganych 

przez słuchaczy studiów podyplomowych, 

- przedstawienie propozycji obsady dydaktycznej na studia podyplomowe, 

- czuwanie nad prawidłową realizacją programu i planu studiów podyplomowych, 

- podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących słuchaczy studiów. 

 

1.8. Opiekunowie specjalności 

Do sprawowania nadzoru nad procesami zapewniania jakości kształcenia i weryfikacji jego efektów 

na specjalności studiów Dziekan Wydziału może powołać Opiekuna Specjalności. 

Opiekun Specjalności między innymi: 

- proponuje program specjalności wraz z określeniem efektów kształcenia i przedmiotów, 

- może proponować nauczycieli akademickich i ekspertów niebędących nauczycielami 

akademickimi, a legitymujących się dużym doświadczeniem zawodowym, do prowadzenia zajęć 

specjalnościowych, 

- współpracuje z Zespołem Dydaktycznym ds. Dyplomowania w zakresie przygotowania propozycji 

zagadnień specjalnościowych na egzamin dyplomowy, 

- współpracuje z Zespołem Dydaktycznym ds. Praktyk w zakresie przedstawiania propozycji miejsc 

odbywania praktyk zawodowych przez studentów. 

W przypadku niepowołania Opiekuna Specjalności powyższe zadania wykonuje Dziekan 

lub Pełnomocnik ds. Jakości na Kierunku Studiów. 
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1.9. Koordynatorzy Przedmiotów 

Zadania w zakresie zapewniania jakości kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów wykonuje 

Koordynator ds. Przedmiotu, który koordynuje realizację przedmiotu na Wydziale.  

Zadaniem Koordynatora jest przede wszystkim dbałość o prawidłowe skonstruowanie treści 

programowych, przygotowanie propozycji efektów kształcenia i określenie sposobów ich weryfikacji 

oraz koordynację realizacji przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych przez nauczycieli, 

w szczególności jeśli przedmiot ma charakter ogólnouczelniany lub jest prowadzony na kilku 

kierunkach. 

 

1.10. Kierownik Studium Języków Obcych 

Studium Języków Obcych realizuje obsługę wszystkich kierunków studiów w zakresie nauczania 

języków obcych, według obowiązujących w Uczelni programów kształcenia i planów studiów, 

oraz dodatkowych zajęć o charakterze fakultatywnym. 

Studium kierowane jest przez Kierownika. Do jego głównych zadań w zakresie zapewniania jakości 

kształcenia należą: 

- współpraca z Dziekanami i dziekanatami w zakresie prawidłowej realizacji procesu 

dydaktycznego, 

- nadzór nad jakością kształcenia języka angielskiego, w tym prowadzonego z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość,  

- ścisła współpraca z Działem Jakości Kształcenia i Badań oraz Działem Obsługi Informatycznej 

w zakresie: 

 przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 

platformy Serwis E-Learningowy WSEiZ, 

 organizowania cyklu szkoleń dla studentów przygotowujących do udziału w zajęciach 

z języka angielskiego prowadzonych z wykorzystaniem Serwisu E-Learningowego WSEiZ. 

Kierownika Studium zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Uczelni. 

 

1.11. Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych studiujących w Wyższej Szkole Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie, Rektor w 2010 r. powołał Pełnomocnika Rektora ds. Studentów 

Niepełnosprawnych. 
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Występuje on w charakterze osoby wspomagającej studentów niepełnosprawnych w trudnościach 

dnia codziennego, jak i doradczej w zakresie praw osób niepełnosprawnych. Do jego zadań należy 

podejmowanie działań ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do uzyskania wyższego 

wykształcenia. A w szczególności: 

- umożliwienie studentom niepełnosprawnym 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 ma obowiązek wysłuchać każdego problemu lub zażalenia niepełnosprawnego 

studenta, sygnalizuje wszystkie odpowiednie problemy związane ze środowiskiem studentów 

niepełnosprawnych i sugeruje rozwiązania.  

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.  

 

2. Podmioty kolegialne 

2.1. Senat 

Najwyższym organem kolegialnym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Senat. 

Zakres działalności i kompetencje Senatu określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz Statut Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

W skład Senatu wchodzą: 

- Rektor jako przewodniczący, 

- Prezydent Uczelni, 

- Prorektorzy, 

- Dziekani Wydziałów, 

- powołany przez założyciela nauczyciel akademicki, posiadający tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 
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- powołany przez założyciela przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Uczelni, 

- powołany przez założyciela pracownik niebędący nauczycielem akademickim, 

- wybrani przedstawiciele studentów, w liczbie zapewniającej im 20% udziału w składzie Senatu, 

- przedstawiciel założyciela. 

Do kompetencji Senatu w zakresie jakości kształcenia należy między innymi: 

- uchwalenie strategii rozwoju Uczelni, 

- określenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów, w tym studiów 

podyplomowych, 

- określenie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, 

- określenie wytycznych odnośnie programów kształcenia, 

- uchwalenie regulaminu studiów, 

- określenie warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, 

- ustalenie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów, 

- uchwalenie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, 

- określenie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych 

objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych 

stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, 

- uchwalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości w Uczelni. 

Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor lub wyznaczony przez niego Prorektor. 

Posiedzenia Senatu są protokołowane. Protokoły zostają wyłożone do wglądu członkom Senatu 

i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu. 

Senat podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach 

personalnych, gdy tak zarządzi przewodniczący oraz na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby 

członków. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby 

członków Senatu chyba, że statut określa wyższe wymagania. 

 

2.2. Rady Wydziałów 

Zakres działania i kompetencje Rady Wydziału określone są w § 15 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie. 
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W skład Rady Wydziału wchodzą: 

- Dziekan jako przewodniczący, 

- wszyscy Prodziekani, 

- wybrani przedstawiciele: 

o nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora w liczbie zapewniającej im 30% składu Rady, 

o pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie zapewniającej im 15% składu Rady, 

o pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie zapewniającej im 10% 

składu Rady, 

o studentów w liczbie zapewniającej im 20% składu Rady. 

Do kompetencji Rady Wydziału w zakresie jakości kształcenia należy między innymi: 

- ustalanie ogólnych kierunków działania Wydziału, 

- uchwalanie programów kształcenia i planów studiów po zasięgnięciu opinii organów Samorządu 

Studenckiego, 

- udział w procesie przeglądu i doskonalenia programów kształcenia obowiązujących na Wydziale, 

- wnioskowanie do Senatu w sprawie opinii dotyczących utworzenia i znoszenia kierunków 

studiów oraz specjalności, 

- zatwierdzanie rocznego sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału, 

- uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających. 

Ponadto, Rada Wydziału może określić: 

- maksymalną liczbę prac dyplomowych, które mogą być powierzone jednemu promotorowi, 

ale nie więcej niż jest to wskazane w Regulaminie dyplomowania WSEiZ, 

- szczegółowe wymagania dotyczące opieki nad pracami dyplomowymi, 

- szczegółowe wymogi redakcyjne dotyczące prac dyplomowych, 

- dodatkowe wymagania i zasady uzupełnienia efektów kształcenia dla kandydatów, którzy 

ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na innym kierunku niż dotychczas ukończony 

kierunek studiów, 

- szczegółowe warunki i rodzaje dokumentów dotyczące przyjęcia na studia kandydatów 

rekrutowanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. 

 

2.3. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje Rektor. W skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia wchodzą: 
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- Rektor, 

- Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

- Dziekani i Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości na Kierunku Studiów, 

- Kierownik Biura Karier WSEiZ, 

- Specjalista Działu Jakości Nauczania i Badań WSEiZ, 

- Eksperci, powoływani i odwoływani przez Rektora, 

- Przedstawiciele studentów. 

Przedstawicieli studentów wyłania Samorząd Studentów WSEiZ. 

Przewodniczącym Komisji jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, powoływany 

przez Rektora.  

Zadaniem Komisji jest wspieranie i doradzanie Rektorowi i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości 

Kształcenia, w zakresie: 

- identyfikowania problemów mających wpływ na jakość kształcenia i proponować ich rozwiązania, 

- stymulowania nowych działań projakościowych związanych z przebiegiem procesu 

dydaktycznego i działań motywacyjnych odnoszących się do kadry dydaktycznej 

i administracyjnej, 

- gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących metod i narzędzi zapewniania 

i doskonalenia jakości kształcenia, 

- monitorowania procesu wdrażania postanowień procesu bolońskiego, 

- inicjowanie badań monitorujących jakość kształcenia. 

Po zakończeniu roku akademickiego Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia sporządza 

sprawozdanie z jej działalności i przekazuje Rektorowi WSEiZ. 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz w roku 

akademickim. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 

lub na wniosek co najmniej 4 członków Komisji. Pod nieobecność Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia obradami Komisji kieruje Rektor. Podjęte ustalenia przekazywane są do nieobecnych 

na danym spotkaniu członków Komisji. 

Na spotkania Komisji mogą być zapraszane osoby z głosem doradczym w sprawie Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, w szczególności przedstawiciele 

pracodawców oraz absolwenci WSEiZ. Na zaproszenie Komisji udział w posiedzeniach brać może 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. 

Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.  
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Przynajmniej raz w roku na posiedzeniu Senatu, członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

przedstawia informacje dotyczące systemu zapewniania jakości kształcenia i propozycje jego 

doskonalenia. 

 

2.4. Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje Rektor na wniosek właściwego Dziekana 

Wydziału. W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą: 

- Dziekan i Prodziekani Wydziału, 

- Pełnomocnicy Dziekana ds. Jakości na Kierunku Studiów, 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomowania, 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk, 

- Przedstawiciel studentów. 

Przedstawiciela studentów wyłania Samorząd Studentów WSEiZ. 

Na spotkania Komisji mogą być zapraszane osoby spoza Komisji z głosem doradczym w sprawie 

zapewniania jakości kształcenia, w szczególności przedstawiciele pracodawców oraz absolwentów 

WSEiZ. 

Obradom Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przewodniczy Dziekan, Prodziekan 

lub upoważniony przez Dziekana członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia wspiera i doradza Dziekanowi w zakresie zapewniania 

i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale. 

Do zadań Komisji należy w szczególności: 

- nadzorowanie i koordynacja realizacji wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale, 

- inspirowanie działań projakościowych związane 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, 

- współpraca z Radą Pracodawców powołaną przy Wydziale, 

- przegląd programów i efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na Wydziale 

oraz formułowanie opinii i sugestii dotyczących ich doskonalenia, w szczególności w zakresie 

dostosowania do potrzeb rynku pracy, 
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- analiza sposobu weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia poprzez coroczną analizę 

wystawianych ocen, wielkości i przyczyn odsiewu oraz analizę wyników egzaminów 

dyplomowych. Wyniki analizy przedstawiane są Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.  

Posiedzenia Komisji zwoływane są, stosownie do potrzeb, przez Dziekana, nie rzadziej jednak niż raz 

w semestrze. Z posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia sporządza się protokół. 

Po zakończeniu roku akademickiego Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia sporządza 

sprawozdanie, które przekazuje Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. Sprawozdanie 

zawiera podsumowanie prac Komisji oraz ewentualne wnioski dotyczące zmian. 

Przynajmniej raz w roku na posiedzeniu właściwej Rady Wydziału, członek Wydziałowej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia, przedstawia informacje dotyczące procesu kształcenia i propozycje jego 

doskonalenia. 

 

2.5. Zespoły Dydaktyczne ds. Dyplomowania 

Zespół Dydaktyczny ds. Dyplomowania wspiera i doradza Dziekanowi Wydziału w zakresie 

zapewnienia jakości dyplomowania i organizacji samego procesu.  

W skład Zespołu Dydaktycznego ds. Dyplomowania wchodzą nauczyciele powołani przez Dziekana, 

a pracami Zespołu kieruje Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomowania, którego na wniosek Dziekana 

powołuje Rektor. 

Zadaniem Zespołu jest: 

- 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 przygotowanych przez nauczycieli akademickich 

prowadzących przedmioty kierunkowe i specjalnościowe, 

- 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 może pracować poprzez: 

- stały kontakt i wymianę informacji pomiędzy członkami zespołu, osobiście lub z wykorzystaniem 

ogólnodostępnych środków komunikacji, 

- spotkania zespołu, z których sporządza się notatkę. 
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2.6. Zespoły Dydaktyczne ds. Praktyk 

Zespół Dydaktyczny ds. Praktyk wspiera i doradza Dziekanowi Wydziału w zakresie zapewnienia 

jakości organizacji i realizacji studenckich praktyk zawodowych.  

W skład Zespołu Dydaktycznego ds. Praktyk wchodzą nauczyciele powołani przez Dziekana, 

w szczególności powołani Opiekunowie Praktyk, a pracami Zespołu kieruje Pełnomocnik Dziekana 

ds. Praktyk, którego na wniosek Dziekana powołuje Rektor. 

Zadaniem Zespołu jest: 

- przygotowanie propozycji programów praktyk na poszczególnych kierunkach studiów, 

- przygotowanie propozycji miejsc odbywania praktyk, 

- weryfikowanie i opiniowanie 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. 

Zespół może pracować poprzez: 

- stały kontakt i wymianę informacji pomiędzy członkami zespołu, osobiście lub z wykorzystaniem 

ogólnodostępnych środków komunikacji, 

- spotkania zespołu, z których sporządza się notatkę. 

 

2.7. Zespoły Dydaktyczne Tematyczne 

Realizują zadania w zakresie zapewniania jakości kształcenia w ramach grup przedmiotów 

pokrewnych, w szczególności uzgadniają efekty kształcenia, sposoby ich weryfikacji i treści 

programowe poszczególnych przedmiotów.  

Zespoły dydaktyczne mogą mieć charakter międzywydziałowy. 

W skład Zespołów Dydaktycznych wchodzą Koordynatorzy Przedmiotów. 

Pracą Zespołów kieruje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości na Kierunku Studiów, którego powołuje 

Rektor na wniosek Dziekana.  

O przyporządkowaniu przedmiotów do Zespołów Dydaktycznych oraz o przyporządkowaniu 

Zespołów Dydaktycznych do Wydziałów decyduje Rektor w porozumieniu z Dziekanami 

zainteresowanych Wydziałów. 

Zespoły mogą pracować poprzez: 
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- stały kontakt i wymianę informacji pomiędzy członkami zespołu, osobiście lub z wykorzystaniem 

ogólnodostępnych środków komunikacji, 

- spotkania zespołu, z których sporządza się notatkę. 
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3. Schemat organizacyjny Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENAT 

UCZELNIANA KOMISJA 
DS. JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

REKTOR 

PEŁNOMOCNIK 
REKTORA DS. JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

DZIEKAN WYDZIAŁU RADA WYDZIAŁU 

 
WYDZIAŁOWA KOMISJA 

DS. JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA 

WYDZIAŁOWA RADA 
PRACODAWCÓW 

SAMORZĄD STUDENCKI 

INNI INTERESARIUSZE 

WEWNĘTRZNY 
SYSTEM 

ZAPEWNIANIA 
I DOSKONALENIA 

JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA 

ZESPOŁY DYDAKTYCZNE DS. 
PRAKTYK 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA 
DS. DYPLOMOWANIA 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA 
DS. PRAKTYK 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA 
DS. JAKOŚCI NA KIERUNKU 

STUDIÓW 

ZESPOŁY DYDAKTYCZNE DS. 
DYPLOMOWANIA 

ZESPOŁY DYDAKTYCZNE 
TEMATYCZNE 

KOORDYNATORZY DS. 
PRZEDMIOTÓW 

PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW 

OPIEKUNOWIE SPECJALNOŚCI 

KIEROWNIK STUDIÓW 
PODYPLOMOWYCH 

KIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW 
OBCYCH 

PEŁNOMOCNIK REKTORA 
DS. STUDENTÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 



28 

 

V. PROGRAM KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Uczelnia prowadzi studia wyższe zgodnie z: 

- ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), 

- rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, 

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

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

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

standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury, 

- innymi przepisami wykonawczymi z zakresu szkolnictwa wyższego. 

Kierunki studiów są prowadzone zgodnie z posiadanymi przez Uczelnię uprawnieniami 

do prowadzenia kształcenia i realizowane są jako studia: 

- I stopnia – zakończone uzyskaniem zawodowego tytułu inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera 

architekta krajobrazu lub licencjata, 

- II stopnia – zakończone uzyskaniem zawodowego tytułu magistra, magistra inżyniera 

lub magistra inżyniera architekta. 

Programy kształcenia studiów pierwszego stopnia przygotowuje się dla studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych, a dla studiów drugiego stopnia dla studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych. 

Studia obu stopni mogą mieć profil ogólnoakademicki lub praktyczny.  

 

1. Zasady opracowywania programów kształcenia dla studiów I i II stopnia 

Mając na uwadze konieczność koordynacji działań podejmowanych w ramach procesu wdrożenia 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz dostosowania obowiązujących planów 

studiów i programów nauczania do wymogów w nich określonych, a także ze względu 

na ujednolicenie zasad tworzenia nowych programów kształcenia na studiach prowadzonych 

przez WSEiZ, Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania uchwałą nr 3/04/2015 z dnia 14 kwietnia 

2015 r. dokonał zmian w uchwale nr 3/12/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. określającej wytyczne 

dla Rad Wydziałów WSEiZ w zakresie opracowania programów kształcenia dla studiów pierwszego 

i drugiego stopnia. W przypadku kierunku architektura programy kształcenia powinny być tworzone 

także zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.  
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Zgodnie z wytycznymi Senatu organy Uczelni opracowując programy kształcenia powinny kierować 

się potrzebami gospodarki narodowej i europejskiej, dążeniami i oczekiwaniami kandydatów 

oraz studentów, a także możliwościami zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. 

Przygotowując programy kształcenia należy wziąć także pod uwagę dotychczas obowiązujące 

standardy kształcenia, programy opracowane przez wiodące uczelnie krajowe i zagraniczne, opinie 

przedstawicieli zagranicznych ośrodków akademickich, członków społeczności akademickich Uczelni, 

w szczególności studentów. Przygotowaniu programów kształcenia towarzyszyć powinny również 

konsultacje z przedstawicielami pracodawców, aby najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy 

oraz z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia. 

Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie określił również podstawowe elementy, 

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

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

przedmioty, egzaminy i zaliczenia obowiązujące w trakcie studiów oraz zawiera ustalenia dotyczące 

czasu trwania studiów, kolejności realizacji przedmiotów i liczby godzin przypadających 

na poszczególne przedmioty, form realizacji przedmiotów: wykład (zakończony egzaminem 

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

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

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

określonych w planie studiów dla poszczególnych stopni i form studiów, definiując w ten sposób 

studia stacjonarne i niestacjonarne.  

Zgodnie z wytycznymi: 

- dla studiów licencjackich pierwszego stopnia: 

o liczba punktów ECTS wynosi 180, 

o liczba semestrów wynosi 6, 

o liczba godzin na studiach stacjonarnych wynosi 1800, 

o liczba godzin na studiach niestacjonarnych wynosi 1100; 

- dla studiów inżynierskich pierwszego stopnia: 

o liczba punktów ECTS wynosi 210, 

o liczba semestrów wynosi 7, 

o liczba godzin na studiach stacjonarnych wynosi 2400, 

o liczba godzin na studiach niestacjonarnych wynosi 1450; 

- dla studiów drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, 

w przypadku absolwentów posiadających tytuł inżyniera: 

o liczba punktów ECTS wynosi 90, 
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o liczba semestrów wynosi 3, 

o liczba godzin na studiach stacjonarnych wynosi 900, 

o liczba godzin na studiach niestacjonarnych wynosi 550; 

- dla studiów drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, 

w przypadku absolwentów nieposiadających tytułu inżyniera, nie mniej niż wynika z zasady 

uzyskania efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, jednak 

minimum: 

o liczba punktów ECTS wynosi 120, 

o liczba semestrów wynosi 4, 

o liczba godzin na studiach stacjonarnych wynosi 1100, 

o liczba godzin na studiach niestacjonarnych wynosi 650; 

- dla studiów drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra 

lub magistra sztuki: 

o liczba punktów ECTS wynosi 90-120, 

o liczba semestrów wynosi 3 lub 4, 

o liczba godzin na studiach stacjonarnych wynosi 1000, 

o liczba godzin na studiach niestacjonarnych wynosi 600. 

Przewidziano również, że programy kształcenia na studiach pierwszego stopnia powinny obejmować 

praktykę zawodową w wymiarze nie mniejszym niż 3 tygodnie dla studiów licencjackich o profilu 

ogólnoakademickim, 4 tygodnie dla inżynierskich studiów pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim i 3 miesiące dla studiów pierwszego lub drugiego stopnia o profilu praktycznym. 

Senat WSEiZ określił zalecenia ilościowe odnośnie liczby punktów ECTS, którą student musi zdobyć: 

- na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,  

- w ramach modułów kształcenia obejmujących zajęcia o charakterze praktycznym, 

- w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym 

kierunku studiów, 

- w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, 

- na zajęciach z wychowania fizycznego. 

Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty 

ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS przewidzianych programem studiów. Tryb 

wyboru modułów kształcenia, w tym specjalności, oraz kryteria kwalifikacji podaje Dziekan Wydziału. 

Program studiów o profilu ogólnoakademickim powinien także obejmować moduły zajęć powiązane 

z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem 
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studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS 

przewidzianej programem studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz 

umiejętności prowadzenia badań naukowych. 

Dopuszcza się prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Szczegółowe zasady ich realizacji w Uczelni określa Rektor w drodze zarządzenia.  

Informacja o efektach kształcenia i sposobach weryfikacji ich osiągnięcia przez studenta, treściach 

programowych przedmiotu, sposobie jego realizacji, wymaganiach dotyczących uzyskania pozytywnej 

oceny końcowej określona jest w karcie przedmiotu przez koordynatora przedmiotu. Wzór karty 

przedmiotu jest jednolity na Uczelni i został określony uchwałą Senatu WSEiZ nr 3/12/2011 z dnia 

12 grudnia 2011 r.  

Projekt kierunkowych efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów Rada 

Wydziału, na którym prowadzony jest kierunek, przedkłada Senatowi do uchwalenia wraz z ogólną 

charakterystyką studiów. Pozostałe elementy programu kształcenia uchwala Rada Wydziału, 

po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego. Jeśli Rada Wydziału uchwaliła projekt 

programu kształcenia wraz z projektem kierunkowych efektów kształcenia, a Senat uchwalił 

kierunkowe efekty kształcenia wraz z projektem Rady Wydziału, cały program kształcenia staje się 

obowiązujący. 

Informacja o aktualnych planach studiów i programach kształcenia jest podawana na internetowych 

stronach Uczelni lub/i na tablicach ogłoszeniowych. 

Proces dydaktyczny na Uczelni prowadzony jest zgodnie z Regulaminem studiów, uchwałami Senatu 

WSEiZ i zarządzeniami Rektora. Organizacja roku akademickiego jest określana i corocznie ogłaszana 

przez Rektora w formie zarządzenia w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych. Okresem 

rozliczeniowym dla studentów jest semestr. Zaliczanie przez studentów kolejnych semestrów odbywa 

się zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), wprowadzonym zarządzeniem 

Rektora.  

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przebiega zgodnie z przygotowanym planem zajęć 

dla poszczególnych kierunków, lat studiów i grup studenckich.  

 

2. Doskonalenie programów kształcenia dla studiów I i II stopnia 

W corocznej procedurze przeprowadzania przeglądu programów kształcenia dla poszczególnych 

kierunków studiów na Wydziale oraz formułowaniu opinii i sugestii dotyczących ich doskonalenia, 

w szczególności w zakresie dostosowania do potrzeb rynku pracy, kluczową rolę odgrywają: 

- Dziekan Wydziału, na którym prowadzony jest kierunek studiów,  
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- Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości na Kierunku Studiów oraz  

- Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, 

- Rada Wydziału, która zatwierdza zmiany w programach kształcenia.  

W proces ten włączani są, w możliwie jak najszerszym stopniu: 

- interesariusze wewnętrzni – nauczyciele akademiccy i studenci, którzy w sposób bezpośredni 

lub pośredni poprzez Samorząd Studencki wyrażają opinie o osiąganiu zakładanych efektów 

kształcenia oraz  

- interesariusze zewnętrzni z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni - przede wszystkim 

podmioty gospodarcze i instytucje stowarzyszone w ramach wydziałowej Rady Pracodawców, 

które opiniują pisemnie lub ustnie (podczas posiedzeń Rady Pracodawców) programy kształcenia 

i plany studiów oraz specjalności na kierunkach. 

Jednym z istotniejszych elementów przeglądu i doskonalenia programów kształcenia jest przegląd 

i aktualizacja kart przedmiotów. Na podstawie przeprowadzonych analiz, w szczególności w sytuacji 

stwierdzenia rozbieżności między zapisanymi w kartach przedmiotu a uzyskiwanymi przez studentów 

indywidualnymi efektami kształcenia, Dziekan może skierować wniosek o ulepszenie metod 

kształcenia lub/i metod weryfikacji efektów kształcenia lub zalecić korektę karty przedmiotu. 

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 kształcenia. 

Nieodłączną częścią przeglądów programów kształcenia jest także weryfikacja zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez studenta oraz ocena sposobu ich ewaluacji. Dokonuje się ich między 

innymi poprzez analizę: 

- wystawianych ocen,  

- 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, 

 badanie oczekiwań pracodawców. 

System weryfikacji zakładanych efektów kształcenia uzupełnia obowiązek przygotowania przez 

Dziekana Wydziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum 
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kadrowego kierunku studiów, rocznego sprawozdania dotyczącego między innymi oceny efektów 

kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Dokument ten stanowi jeden z fundamentów doskonalenia programów kształcenia. W przypadku 

stwierdzenia potrzeby wprowadzenia zmian doskonalących program kształcenia, wnioski o zmianę 

zawarte są w rocznym sprawozdaniu Dziekana i kierowane są do Rady Wydziału. 

Przeglądów dokonuje się przed rozpoczęciem nowego cyklu kształcenia, w terminie umożliwiającym 

wprowadzenie ewentualnych zmian oraz zaleceń w programie kształcenia i planie studiów przed 

rozpoczęciem roku akademickiego. 

Wyniki analizy przedstawiane są Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

 

3. Zasady opracowywania programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających 

Programy studiów podyplomowych i kursów dokształcających prowadzonych w Wyższej Szkole 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie opracowywane są na podstawie uchwały nr 3/09/2014 Senatu 

WSEiZ z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmian w wytycznych dotyczących planów i programów 

studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

Zgodnie z uchwałą Senatu, studia podyplomowe prowadzone w WSEiZ powinny być związane z co 

najmniej jednym kierunkiem studiów prowadzonym w Uczelni. W przypadku, gdy program studiów 

podyplomowych wykracza poza zakres kierunku studiów prowadzonego w WSEiZ, konieczna jest 

zgodna ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 

Programy i plany studiów podyplomowych uchwalane są przez Radę Wydziału, na którym 

prowadzone są studia podyplomowe. Programy powinny być opiniowane przez Wydziałową Komisję 

ds. Jakości Kształcenia.  

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a ich program umożliwia uzyskanie co przez 

słuchacza liczby punktów ECTS określonej w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym. W przypadku, gdy studia podyplomowe zakładają, że ich uczestnik uzyska uprawnienia 

do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej, program studiów powinien spełniać 

wymagania określone w odrębnych przepisach.  

Uchwała Senatu określa, jakie elementy powinien zawierać uchwalany przez Radę Wydziału 

programów studiów podyplomowych. Wszelkie zmiany w programie i planie studiów 

podyplomowych wymagają uchwały właściwej Rady Wydziału. 

Jednostki organizacyjne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie mogą prowadzić kursy 

dokształcające, pod warunkiem, że zapewniają odpowiednie warunki. 
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Rada Wydziału prowadzącego kurs uchwala jego program i plan oraz uprawniona jest 

do wprowadzenia w nich ewentualnych zmian. 

Opracowując program i plan kursu dokształcającego, należy uwzględnić w nim wszystkie wymagane 

uchwałą Senatu elementy, a w przypadku, gdy kurs zakłada otrzymanie przez uczestnika uprawnień, 

powinny być spełnione wymagania określone w odrębnych przepisach. 

Proces dydaktyczny na studiach podyplomowych prowadzony jest zgodnie z Regulaminem studiów 

podyplomowych, uchwalonym przez Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

uchwałą nr 1/09/2014 z dnia 1 września 2014 r.  

Efekty kształcenia osiągane indywidualnie przez słuchaczy studiów podyplomowych poddawane są 

regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji i zasady dokumentowania efektów kształcenia 

osiąganych przez słuchaczy studiów podyplomowych, zostały określone zarządzeniem nr 24/2014 

Rektora WSEiZ z dnia 3 listopada 2014 r. 

Za jakość kształcenia na studiach podyplomowych odpowiada Kierownik Studiów Podyplomowych, 

który powoływany jest przez Rektora. Jeśli Kierownik nie został powołany, funkcję tę pełni Dziekan 

Wydziału prowadzącego te studia. 

W sprawach dotyczących organizacji i realizacji studiów podyplomowych decyzje podejmuje 

Kierownik Studiów Podyplomowych. 

 

4. Sposoby weryfikacji i zasady dokumentowania efektów kształcenia osiąganych 
przez studentów 

Sposoby weryfikacji i zasady dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów 

zostały określone przez Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zarządzeniem 

nr 26/2012 z dnia 28 września 2012 r. 

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

poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji ich osiągnięcia dostosowane są 

do rodzaju efektów kształcenia. Zobowiązano nauczycieli akademickich do poinformowania studenta, 

jakiego rodzaju wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabędzie w ramach przedmiotu 

oraz w jaki sposób będą one weryfikowane, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie przedmiotu.  

W kartach przedmiotów wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami weryfikacji 

osiągnięcia efektów kształcenia. Przyjęto, że formą zaliczenia przedmiotów jest zaliczenie 

i/lub egzamin, natomiast sposoby weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia dotyczą narzędzi 

stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji. Narzędzia weryfikacji efektów kształcenia zostały 

przedstawione w poszczególnych kartach przedmiotów.  
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Dopuszczono następujące narzędzia weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia:  

- sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych,  

- sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zadań problemowych,  

- sprawdzian testowy otwarty,  

- sprawdzian testowy zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru),  

- indywidualne i zespołowe prace np. prezentacje, projekty,  

- indywidualne i zespołowe zadania praktyczne,  

- sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych,  

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji.  

Narzędzia weryfikacji muszą być tak skonstruowane, aby otrzymanie przez studenta oceny 

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

w danym semestrze, na poziomie co najmniej minimalnym.  

Zobowiązano wszystkich nauczycieli akademicki do dokumentowania osiągniętych przez studenta, 

w ramach przedmiotu, efektów kształcenia.  

Nauczyciel akademicki ma obowiązek przechowywania pisemnych prac studenckich przez rok 

po zakończeniu roku akademickiego, w którym zostały przygotowane. Po tym okresie nauczyciel 

akademicki dostarcza do Dziekanatu po dwa egzemplarze pracy ocenionej bardzo dobrze, dobrze, 

dostatecznie i niedostatecznie. Prace te przechowywane są w Dziekanacie przez trzy lata.  

Natomiast w przypadku ustnej weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia przez studentów, 

nauczyciel akademicki składa w Dziekanacie, najpóźniej miesiąc od zakończenia sesji egzaminacyjnej, 

zestaw pytań, które były podstawą weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia.  

Przechowywana dokumentacja weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia, ma 

służyć właściwym jednostkom do kompleksowej analizy osiągnięć studentów.  

Dodatkowo, Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich zaliczanych 

do minimum kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada Radzie Wydziału na koniec roku 

akademickiego, raport dotyczący oceny efektów kształcenia osiąganych przez studentów w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

Analizy sposobu weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia dokonują także Wydziałowe Komisje 

ds. Jakości Kształcenia poprzez coroczną analizę wystawianych ocen, wielkości i przyczyn odsiewu 

oraz analizę wyników egzaminów dyplomowych. W procesie analizy uczestniczą przedstawiciele 

studentów, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni (np. za pośrednictwem Samorządu Studentów 

WSEiZ) wyrażają opinie o osiąganiu zakładanych efektów kształcenia. Wyniki analizy przedstawiane 

są Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 
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po zakończeniu roku akademickiego przedstawia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

Rektorowi i Prezydentowi Uczelni, wyniki weryfikacji w zbiorczym raporcie.  

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia na podstawie raportu Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia 

formułuje ewentualne zalecenia i sugestie dla Dziekana oraz Rady Wydziału.  

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

Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz studentów służą doskonaleniu programów kształcenia 

poszczególnych kierunków i stopni studiów.  

 

5. Potwierdzanie efektów uczenia się 

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów prowadzone jest w Wyższej 

Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz uchwały nr 4/06/2015 Senatu 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 r. 

Potwierdzenie efektów uczenia się 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 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ). 

Potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia może prowadzić 

Wydział Uczelni, posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia 

oceny na tym kierunku studiów – Wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia 

naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten 

kierunek studiów. 

Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym 

w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia studiów prowadzonych 

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów 

ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, o których mowa w art. 9b 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), 

dla których określono standardy kształcenia. 
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Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia określonym 

dla danego modułu kształcenia w programie studiów. Przyjęte metody weryfikacji efektów uczenia 

się mogą być inne niż metody stosowane w odniesieniu do weryfikacji osiągnięcia przez studentów 

efektów kształcenia.  

Wynik weryfikacji wyrażony jest w skali ocen przyjętej w Regulaminie studiów Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie. 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. 

Uchwała Senatu określa także precyzyjnie, jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się 

o potwierdzenie efektów uczenia się oraz niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury, przy 

czym Rada Wydziału może określić szczegółowe warunki i rodzaje dokumentów dotyczące przyjęcia 

na studia kandydatów rekrutowanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. 

Za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się Wyższa Szkoła 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie pobiera opłaty. Zasady pobierania opłat za tę usługę, wysokość 

tych opłat oraz wzór umowy o warunkach odpłatności za tę usługę określa prezydent Uczelni 

odrębnym zarządzeniem. 

Potwierdzenia posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów, dokonuje komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, która 

powoływana jest przez Dziekana Wydziału dla poszczególnych kierunków studiów. W skład komisji, 

poza Dziekanem Wydziału, Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości na danym kierunku studiów 

i nauczycielami akademickimi, mogą brać udział także przedstawiciele pracodawców współpracujący 

z WSEiZ oraz przedstawiciel studentów zgłoszony przez samorząd studencki WSEiZ, którzy mają głos 

doradczy. Z weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół, który stanowi załącznik do decyzji 

dziekana o przyjęciu kandydata na studia.  

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. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się podejmuje 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 
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w teczce akt osobowych studenta. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia, dokumentacja ta 

jest przechowywana przez 12 miesięcy od daty wydania decyzji. 

 

6. Organizacja i przebieg egzaminów oraz zaliczeń 

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

jest zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

oraz zarządzeniem Rektora Uczelni nr 13/2015 z dnia 8 września 2015 r., w sprawie wprowadzenia 

zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń. 

Przebieg studiów dokumentowany jest: 

a) w przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 w: 

- protokołach zaliczenia przedmiotu, 

- kartach okresowych osiągnięć studenta sporządzanych w postaci wydruków danych 

elektronicznych; 

b) w przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 w: 

- protokołach zaliczenia przedmiotu, 

- kartach okresowych osiągnięć studenta; 

c) w przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014/2015 w: 

- protokołach zaliczenia przedmiotu, 

- kartach okresowych osiągnięć studenta; 

- indeksach. 

Do dokumentacji przebiegu studiów, we wszystkich przypadkach, zalicza się pracę dyplomową, która 

składana jest przez studentów w formie papierowej i elektronicznej.  

Zgodnie z zarządzeniem Rektora forma zaliczenia przedmiotu jest określona w obowiązującej karcie 

przedmiotu. Jeśli w skład przedmiotu wchodzi wiele rygorów (egzamin lub zaliczenie wykładu, 

ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, laboratoryjnych) forma ta ustalana jest dla każdego rygoru 

odrębnie. Prowadzący przedmiot nauczyciel powinien poinformować studentów o formie zaliczenia 

przedmiotu na początku zajęć dydaktycznych. Karta okresowych osiągnięć studenta, stanowiąca 

wydruk danych elektronicznych, musi zawierać wszystkie rygory z przedmiotów wymaganych 

do realizacji w danym semestrze.. 

Studenci mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach realizowanych poza programem kształcenia 

kierunku studiowanego przez studenta, przewidzianych dla innych kierunków, specjalności i stopni 

studiów prowadzonych w WSEiZ oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów. Uczestnictwo w tych 

zajęciach, możliwe jest po wyrażeniu zgody przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i po zgłoszeniu 
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uczestnictwa we właściwym Dziekanacie. Ocena pozytywna powinna być wpisana do karty 

okresowych osiągnięć studenta, sporządzanej w postaci wydruków danych elektronicznych, 

protokołu egzaminacyjnego lub zaliczeniowego oraz suplementu do dyplomu.  

Studenci uczestniczący w zajęciach fakultatywnych, wykraczających poza program kształcenia 

studiowanego kierunku, mogą otrzymywać zaliczenie z tych przedmiotów bez oceny („zal.”). Bez 

oceny („zal.”) zaliczane są również konsultacje i realizacja pracy dyplomowej, praktyki zawodowe 

oraz wychowanie fizyczne. 

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

i egzaminów w sesji egzaminacyjnej podawany jest do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 

dwóch tygodni przed sesją.  

Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do zaliczania ćwiczeń i wykładów 

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

lub zaliczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wykorzystaniem tego terminu. Student, 

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

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

usprawiedliwienie i uzyska zgodę prowadzącego na samodzielne uzupełnienie materiału. 

Egzamin z przedmiotu objętego również zaliczeniem ćwiczeń (audytoryjnych, projektowych, 

laboratoryjnych - dwa, trzy lub cztery rygory) przeprowadzany jest niezależnie od zaliczenia tych 

ćwiczeń. Zaliczenia ćwiczeń i wykładów odbywają się na zajęciach z danego przedmiotu. Egzaminy, 

egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się w terminach wyznaczonych 

przez Dziekana.  

Oceny z zaliczeń i egzaminów są wpisywane przez egzaminatorów do protokołów zaliczeniowych 

i egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów. Podpisane protokoły zaliczeniowe 

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

poprawkowych i egzaminów poprawkowych, wykonanych w ramach powtórnej realizacji przedmiotu 

i różnic programowych, są składane w Dziekanacie przez egzaminatora po zakończeniu sesji 

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

sporządzane w postaci wydruków danych elektronicznych, zostają włączone do akt osobowych 

studenta. 

W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego, na prośbę studenta, który 

zgłasza uzasadnione zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu lub braku obiektywizmu w ocenie, 

dziekan może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w terminie miesiąca od daty 

złożenia wniosku. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy. Procedurę 
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tę stosuje się także w przypadku zaliczenia. Z egzaminów komisyjnych zgodnie z Regulaminem 

Studiów sporządza się protokoły komisyjne.  

Dziekanat weryfikuje protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów 

i opracowuje karty okresowych osiągnięć studenta, sporządzane w postaci wydruków danych 

elektronicznych oraz przygotowuje je do wpisania zaliczenia semestru przez Dziekana. Wpisu 

na kolejny semestr studiów w karcie okresowych osiągnięć studenta, sporządzonej w postaci 

wydruku, dokonuje Dziekan. 

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

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

rejestrację warunkową jest zobowiązany do powtórnej realizacji objętej nią rygorów w semestrze, 

w którym odbywają się zajęcia z tego przedmiotu. Za zgodą prowadzącego, student może ubiegać się 

o zgodę na realizację rygoru w trybie indywidualnych konsultacji w innym semestrze. W ramach 

powtórnej realizacji rygoru student zobowiązany jest wykazać się wiedzą, umiejętnościami 

i kompetencjami społecznymi, zgodnymi z aktualnymi wymaganiami programu kształcenia. 

Obowiązek powtórnej realizacji rygoru może zostać w uzasadnionych przypadkach przesunięty 

na inny semestr przez Dziekana. 

Łączna liczba przedmiotów objętych warunkową rejestracją nie może przekraczać pięciu. 

W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na zwiększoną liczbę przedmiotów 

objętych warunkową rejestracją. 

 

7. Proces dyplomowania 

Proces dyplomowania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przebiega na podstawie 

Regulaminu studiów WSEiZ oraz zarządzenia nr 7/2015 Rektora z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w Regulaminie dyplomowania dla studentów WSEiZ. 

Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej 

dostatecznym. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter 

otwarty.  

Proces dyplomowania rozpoczyna się udostępnieniem studentom propozycji tematów prac 

dyplomowych najpóźniej na dwa semestry przed planowym zakończeniem studiów, a kończy 

złożeniem egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane 

w języku obcym.  
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Promotora i temat pracy dyplomowej wybiera student. W każdym roku akademickim jednemu 

promotorowi może być powierzona opieka nad nie więcej niż 18 pracami dyplomowymi, przy czym 

nie więcej niż 8 pracami magisterskimi realizowanymi na wydziale, o ile odpowiednia Rada Wydziału 

nie ustaliła niższych limitów. 

Dyplomowanie prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 

oraz posiadający dorobek naukowy lub artystyczny w obszarze wiedzy lub sztuki, do którego został 

przypisany kierunek studiów, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 

naukowych i artystycznych. Rada Wydziału może ustalić szczegółowe wymagania dotyczące opieki 

nad pracami dyplomowymi. 

Listy tematów prac dyplomowych w danym roku akademickim dla danego kierunku i stopnia studiów 

przygotowywane są przez Zespół ds. Dyplomowania na podstawie propozycji nauczycieli 

akademickich, uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych, i zatwierdzane przez Dziekana. 

Student dokonuje wyboru tematu pracy dyplomowej zgodnie z kierunkiem studiów z listy 

proponowanych tematów, przedstawionych przez Dziekana dla danego kierunku i poziomu studiów 

nie później niż rok 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.  

Student obowiązany jest złożyć we właściwym Dziekanacie pracę dyplomową wraz z adnotacją 

promotora na stronie tytułowej pracy, stwierdzającą jej przyjęcie. Od roku akademickiego 2012/2013 

prace dyplomowe podlegają cyfrowej archiwizacji w uczelnianym systemie. Prace dyplomowe, które 

były podstawą do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego po dniu 30 września 2009 r. są 

przekazywane do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych pracy dyplomowych, prowadzonego 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Wszystkie złożone prace dyplomowe 

podlegają ocenie antyplagiatowej zgodnie z obowiązującymi na Uczelni zasadami. 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 oraz jeden recenzent, którym może 

być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł 

naukowy, zatrudniony na stanowisku docenta, profesora nadzwyczajnego lub wizytującego, lub inna 

osoba, posiadająca stopień naukowy doktora i będąca wybitnym specjalistą w zakresie tematyki 

recenzowanej pracy. Recenzenta wyznacza Dziekan, a gdy Dziekan jest promotorem – Rektor 

lub Prorektor. 
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W przypadku znaczących rozbieżności w ocenie pracy lub 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. 

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 dyplomowej. Za organizację 

egzaminu dyplomowego odpowiada Dziekan, starając się brać pod uwagę potrzeby, zgłaszane przez 

promotora lub dyplomanta. 

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, weryfikującym wiedzę, umiejętności oraz kompetencje 

zdobyte w czasie studiów i odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w składzie: 

przewodniczący komisji, którym może być Dziekan Wydziału lub inna osoba, posiadająca stopień 

lub tytuł naukowy; promotor, recenzent (recenzenci), inny nauczyciel akademicki w przypadku braku 

możliwości uczestniczenia w egzaminie promotora lub recenzenta. W skład komisji może zostać 

powołany przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego (np. przedstawiciel pracodawców, 

przedstawiciel samorządu zawodowego). 

Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan, przy czym powinien on odbyć się nie później niż 

3 miesiące i nie wcześniej niż 3 tygodnie od daty złożenia pracy dyplomowej wraz z kompletną 

dokumentacją umożliwiającą wystawienie dyplomu. 

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 trzy zagadnienia 

egzaminacyjne, z których co najmniej jedno powinno dotyczyć kierunku studiów i co najmniej jedno 

studiowanej przez niego specjalności. 

Sposób przygotowania wykazu zagadnień kierunkowych i specjalnościowych na egzamin dyplomowy 

określa Regulamin dyplomowania, w którym określono również sposób ustalenia ostatecznej oceny 

pracy dyplomowej, oceny z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów. 

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. 
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Za prawidłowy przebieg i zapewnienie jakości procesu dyplomowania na Wydziale odpowiada 

Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomowania, którego kompetencje opisano w części IV.1.5. niniejszego 

dokumentu. 

 

7.1. System antyplagiatowy 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie podejmuje intensywne działania zapobiegające 

zjawiskom patologicznym związanym z procesem kształcenia, w szczególności z procesem 

dyplomowania.  

Zarządzeniem nr 16/2015 Rektora WSEiZ z dnia 17 września 2015 r. wprowadzono zmiany 

w zarządzeniu nr 5/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. określające zasady stosowania oceny 

antyplagiatowej w ocenie prac dyplomowych realizowanych w WSEiZ. W procesie oceny 

antyplagiatowej wykorzystuje się ogólnopolski system antyplagiatowy plagiat.pl. 

Zgodnie z zarządzeniem dyplomant powinien złożyć pisemne oświadczenie, iż swą pracę dyplomową 

wykonał samodzielnie, będąc pouczonym o odpowiedzialności karnej, wynikającej z nieprawdziwości 

tego oświadczenia. Brak tego oświadczenia powoduje odrzucenie pracy dyplomowej i niemożność 

przystąpienia do egzaminu dyplomowego. 

Podstawą oceny antyplagiatowej jest opinia promotora i recenzja. W szczególności promotor podczas 

konsultacji dyplomowych i formowania opinii jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby nie 

dokonać pozytywnej oceny pracy, która powstała w wyniku kradzieży własności intelektualnej lub jej 

treść czy sposób realizowania wskazuje na nieprawdziwość oświadczenia o samodzielności 

wykonania pracy. 

Procedurze oceny antyplagiatowej z wykorzystaniem systemu plagiat.pl podlegają wszystkie pace 

dyplomowe realizowane w WSEiZ na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a w uzasadnionych 

przypadkach również wykonane w ramach studiów podyplomowych. 

Procedura oceny antyplagiatowej powinna zostać wykonana w terminie 1 miesiąca od złożenia pracy 

dyplomowej w zapisie elektronicznym zgodnym z wydrukiem. Po przeprowadzeniu procedury 

skrócony raport podobieństwa jest umieszczany w teczce akt osobowych studenta.  

Jeśli ocena antyplagiatowa z wykorzystaniem systemu plagiat.pl wykazała, iż spełniony jest co 

najmniej jeden wymienionych warunków, tj.: współczynnik nr 1 podobieństwa wynosi więcej niż 50% 

lub współczynnik nr 2 podobieństwa wynosi więcej niż 5% lub inne cechy wskazują na możliwość 

wystąpienia nadmiernych zapożyczeń, przekazuje się promotorowi, recenzentowi i dyplomantowi 

pełny raport podobieństwa.  
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W takim przypadku, promotor i recenzent ustosunkowują się do informacji, zawartych w raporcie 

podobieństwa i mogą wnioskować o:  

- dopuszczenie pracy do dalszego postępowania dyplomowego w przypadku, gdy duża ilość 

zapożyczeń wynika z postawionego przed dyplomantem celu pracy, zaś fakt korzystania 

z zapożyczeń był jednoznacznie określony w odnośnikach do źródeł i pozycji bibliograficznych, 

przy czym wniosek ten wymaga szczegółowego uzasadnienia,  

- skierowanie pracy do ponownego zredagowania w przypadku, gdy praca nie nosi cech plagiatu, 

ale ilość i zakres zapożyczeń budzą zastrzeżenia,  

- odrzucenie pracy ze względu na niedopuszczalny zakres zapożyczeń,  

przy czym treść wyżej wymienionych wniosków jest bezzwłocznie przekazywana dyplomantowi.   

W przypadku odmienności wniosków promotora i recenzenta lub uznania wniosków promotora 

i recenzenta za niewystarczająco uzasadnione oraz na wniosek dyplomanta, Dziekan wyznacza 

drugiego recenzenta w celu określenia, czy przedłożona praca dyplomowa może być dopuszczona 

do dalszego postępowania dyplomowego. Opinia drugiego recenzenta jest wiążąca.  

Jeśli w wyniku zrealizowania opisanych czynności, praca dyplomowa nie została dopuszczona 

do dalszego postępowania dyplomowego, Rektor powierza rzecznikowi dyscyplinarnemu 

ds. studentów przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

Ponadto, prace dyplomowe od roku akademickiego 2012/2013 pracownicy Dziekanatów cyfrowo 

archiwizują w uczelnianym systemie archiwizacyjnym, natomiast prace dyplomowe, które były 

podstawą do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego po dniu 30 września 2009 r. są przekazywane 

do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych, prowadzonego przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

8. Zasady realizacji zajęć języka angielskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość 

Zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu studiów WSEiZ, część zajęć dydaktycznych może być realizowana 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowo tę kwestię uregulował 

Rektor Uczelni zarządzeniem nr 13/2013 z dnia 12 września 2013 roku wprowadzającym zmiany 

w Zasadach realizacji zajęć języka angielskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

Do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uczelni 

wykorzystuje się platformę zdalnego nauczania pod nazwą Serwis E-learningowy WSEiZ. Platforma 

jest środowiskiem dydaktycznym, miejscem spotkań i wspólnej pracy, zawierającym lekcje 
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teoretyczne i praktyczne poświęcone zagadnieniom gramatycznym i słownikowym 

oraz poszczególnym umiejętnościom językowym: słuchaniu, mówieniu, 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 kształcenia są weryfikowane 

w sposób pozwalający na porównanie uzyskanych efektów kształcenia z zakładanymi efektami 

kształcenia również podczas zaliczeń semestralnych i egzaminu kończącego zajęcia z języka 

angielskiego, 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. Studenci pracują w grupach pod opieką 

nauczycieli, którzy udzielają odpowiedzi na pytania, moderują dyskusję, a także zlecają wykonanie 

zadań i je oceniają, monitorując postępy studentów. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje 

studentów o jego celach, zakładanych efektach kształcenia, strukturze, procedurach komunikacji 

i kryteriach zaliczenia. 

Platforma Serwis E-learningowy WSEiZ wyposażona 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. 

Nauczyciel jest zobowiązany do: 

- czuwania nad pracą studenta w trakcie trwania kształcenia, 

- monitowania nieaktywnych studentów oraz regularnego przypominania o zadaniach 

do wykonania, 

- sprawdzania i oceniania obowiązkowych zadań, 

- podejmowania działań zapobiegających plagiatom – przestrzegania, informowania i wyciągania 

konsekwencji wobec dopuszczających się plagiatu, 

- odpowiadania na pytania od studentów — między innymi w postaci wiadomości mailowej 

lub wykorzystując w tym celu narzędzia do synchronicznej i asynchronicznej interakcji, 

- w razie potrzeby dostarczania materiałów dodatkowych, wspomagających proces przyswajania 

wiedzy i kształtowania umiejętności, 

- zapewnienia możliwości osobistych konsultacji podczas dyżurów w siedzibie Uczelni. 
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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 zdalnego 

nauczania Serwis E-learningowy WSEiZ. Nauczyciel otrzymuje login do platformy Serwis  

E-learningowy WSEiZ z Działu Obsługi Informatycznej WSEiZ. 

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 Serwis  

E-learningowy WSEiZ. 

Za bieżącą kontrolę aktywności studentów w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem 

platformy Serwis E-learningowy WSEiZ odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Za nadzorowanie jakości kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, w tym za bieżącą kontrolę aktywności nauczycieli prowadzących zajęcia, odpowiada 

Dział Jakości Nauczania i Badań, który na koniec semestru składa sprawozdanie Rektorowi WSEiZ. 

Dział Obsługi Informatycznej odpowiedzialny jest za: 

- prawidłowe funkcjonowanie od strony technicznej platformy zdalnego nauczania Serwis  

E-learningowy WSEiZ; 

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platformy 

zdalnego nauczania Serwis E-learningowy WSEiZ. 

Za zorganizowanie cyklu szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach z języka 

angielskiego prowadzonych z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania odpowiedziany jest 

Dział Jakości Nauczania i Badań. 

Dodatkowo, nauczyciele i studenci mają stały dostęp do materiałów szkoleniowych – Instrukcji 

korzystania z Serwisu E-learningowego WSEiZ, z których mogą korzystać w dowolnym czasie.  

 

9. Zasady realizacji praktyk zawodowych 

Studenckie praktyki zawodowe są okazją do zapoznania się z charakterem pracy i strukturą wielu 

instytucji i podmiotów gospodarczych, zweryfikowania własnych przekonań i wyobrażeń o pracy 

zawodowej. Stanowią płaszczyznę do weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych 
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podczas studiów z praktyką, zawarciu znajomości w środowisku zawodowym, czy też mogą stanowić 

okazję do rozpoczęcia pracy zawodowej w miejscu odbywania praktyk.  

Kwestie dotyczące zasad realizacji studenckich praktyk zawodowych uregulowane są w Regulaminie 

studenckich praktyk zawodowych wprowadzonym zarządzeniem Rektora WSEiZ nr 27/2012 z dnia 

28 września 2012 r.  

Na podstawie Regulaminu, student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej zgodnie 

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

praktyk jest jednym z wymogów programowych, które student winien spełnić przed przystąpieniem 

do egzaminu dyplomowego. Wymiar praktyk i termin jej realizacji określony jest programem 

kształcenia i planem studiów, a cel, ramowy program oraz efekty kształcenia praktyk zawodowych 

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

Miejsce odbywania praktyk powinno być zgodne z profilem kierunku studiów studenta. Student może 

samodzielnie wybrać miejsce odbywania praktyk, skorzystać z oferty praktyk przygotowanej 

przez Uczelnię lub mieć zaliczoną w poczet praktyk zawodowych wykonywaną pracę zawodową. 

Uczelnia może także organizować praktyki we własnym zakresie. 

Zasady zaliczania wykonywanej przez studenta pracy zawodowej w poczet praktyk zostały określone 

uchwałą Senatu WSEiZ nr 5/09/2011. 

Praktyka odbywa się na podstawie skierowania, którym może być indywidualne lub zbiorowe 

porozumienie zawarte przez Uczelnię z podmiotem, w którym student odbywa praktykę. Informacje 

o odbyciu, przebiegu i zaliczeniu praktyk, wraz ze sprawozdaniem z odbytych praktyk odnotowane są 

w dzienniku praktyk. Podmiot, w którym zostały zrealizowane praktyki zawodowe, potwierdza ich 

realizację wystawiając studentowi imienne zaświadczenie. 

Uczelnia sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk. 

W celu sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk Dziekan Wydziału może powołać 

spośród nauczycieli akademickich Opiekuna Praktyk, który jest odpowiedzialny za realizację praktyk 

zgodnie z jej celami, ustalonym programem oraz zakładanymi efektami kształcenia.  

Podstawowymi zadaniami Opiekuna Praktyk są pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych 

przyjęciem studentów na praktyki, przygotowywanie indywidualnych porozumień w sprawie praktyk, 

informowanie studentów o wymaganiach związanych z odbyciem i zaliczaniem praktyk, sprawowanie 

nadzoru nad prawidłowym przebiegiem praktyk. 

W celu zaliczenia praktyki student zobowiązany jest przedstawić we właściwym dziekanacie dziennik 

praktyk wraz ze sprawozdaniem i imiennym zaświadczeniem potwierdzającym ich realizację, 

wystawionym studentowi przez podmiot przyjmujący na praktyki. Zaliczenia praktyki zawodowej 
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dokonuje Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii Zespołu Dydaktycznego ds. Praktyk. W przypadku 

realizacji praktyki organizowanej przez Uczelnię zaliczenia dokonuje prowadzący praktykę. 

Studenci mają także możliwość realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+, funkcjonującego 

w WSEiZ. Szczegółowe zasady realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+ określa zarządzenie 

Rektora WSEiZ nr 6/2015 z dnia 10 marca 2015 r. 

Za prawidłową organizację praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału 

odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk, którego zakres kompetencji przedstawiono w części 

IV.1.6 niniejszego dokumentu. 

 

10. Zasady funkcjonowania systemu ECTS 

W celu zwiększenia elastyczności programów kształcenia i mobilności studentów Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie Rektor zarządzeniem nr 30/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. 

wprowadził Zasady funkcjonowania systemu ECTS w Uczelni. 

System ECTS (European Credit Transfer System) umożliwia przenoszenie zajęć zaliczonych 

przez studenta poza uczelnią macierzystą w kraju i zagranicą oraz kontynuację kształcenia 

w jednostce organizacyjnej uczelni, do której student się przenosi, wspomagając w ten sposób 

mobilność studentów. System przyczynia się również do zapewniania i doskonalenia jakości 

kształcenia, zapewniając porównywalność i przejrzystość efektów kształcenia oraz procesu 

kształcenia. System ECTS ma także na celu uelastycznienie procesu kształcenia studentów 

poprzez umożliwienie realizacji indywidualnych ścieżek kształcenia. 

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS w Uczelni odpowiada Rektor. Za wprowadzanie 

i przestrzeganie zasad oraz procedur systemu ECTS na Wydziale odpowiedzialny jest Dziekan, który 

może powołać wydziałowego koordynatora ECTS.  

Program kształcenia dla kierunku i stopnia studiów określa liczbę punktów ECTS, przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. Punkty te odpowiadają nakładom pracy przeciętnego studenta, 

niezbędnym do opanowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniając zarówno 

zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę, np. przygotowanie do zajęć, 

egzaminów i zaliczeń, zapoznanie się z lekturą przedmiotu, przygotowanie sprawozdań, prac 

projektowych, itp. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga 

od studenta średnio 25 - 30 godzin pracy. 

W Zasadach funkcjonowania systemu ECTS w WSEiZ określono sposób przypisywania punktów 

poszczególnym przedmiotom. Przydział punktów do poszczególnych przedmiotów ustala Rada 

Wydziału prowadzącego dany kierunek studiów, uchwalając program kształcenia. 
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Punkty ECTS przypisane przedmiotowi przyznaje się studentowi, gdy osiągnął on wszystkie zakładane 

w ramach przedmiotu efekty kształcenia w danym semestrze uzyskując oceny pozytywne 

z poszczególnych rygorów przedmiotu. Podstawą uznania punktów ECTS są wpisy dokonane 

w indeksie oraz karcie okresowych osiągnięć studenta. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana 

do zaliczenia semestru studiów wynosi 30, a roku akademickiego 60. 

Decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta podejmuje, na wniosek studenta, Dziekan, po zapoznaniu 

się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza jednostką 

macierzystą. Zasady funkcjonowania systemu ECTS w Uczelni określają warunki przeniesienia zajęć 

zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni, w tym zagranicznej oraz sposób przeliczenia 

oceny stosowanej w systemie ECTS na system ocen stosowany w Uczelni. 
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VI. NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

 

Nadrzędnym celem polityki kadrowej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie dotyczącej 

nauczycieli akademickich jest tworzenie profesjonalnego, stabilnego zespołu kadry naukowo-

dydaktycznej Uczelni, zapewniającej najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych 

na prowadzonych kierunkach studiów.  

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby zajęcia dydaktyczne 

prowadziły osoby, które: 

- posiadają jak najwyższe kwalifikacje oraz dorobek w obszarze wiedzy, wskazanym dla danego 

kierunku studiów, w zakresie dyscypliny nauki, do której odnoszą się efekty kształcenia dla tego 

kierunku, 

- są autorytetami naukowymi i/lub doświadczonymi profesjonalistami w dziedzinie prowadzonych 

przedmiotów, 

- odznaczają 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 stanowią poziom strategiczny 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 na wolne stanowisko pracy odbywa się w trybie jawnym, 

otwartym, pozakonkursowym. Procedurę rekrutacyjną nauczyciela akademickiego uruchamia 

pisemny lub ustny wniosek złożony do Rektora lub Prezydenta WSEiZ przez Dziekana lub Prodziekana 

Wydziału, w którym znajduje się wolne stanowisko pracy. Podstawowe kryteria kwalifikacyjne 

kandydatów to:  

- predyspozycje merytoryczne do objęcia danego stanowiska,  

- dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego 

i dydaktycznego,  
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- wymagania określone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

Nowy pracownik zostaje zatrudniony w WSEiZ na podstawie umowy o pracę, początkowo na czas 

określony, a docelowo na czas nieokreślony. Statut WSEiZ przewiduje także możliwość zatrudniania 

nauczycieli akademickich na podstawie mianowania. 

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 dwa lata) przez Wydziałową 

Komisję Oceniającą, Komisję Oceniającą WSEiZ i Odwoławczą Komisję Oceniającą, zgodnie 

z Regulaminem oceny okresowej nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 

wprowadzonym zarządzeniem Rektora nr 18/2011 z dnia 31 października 2011 r., zmienionym 

zarządzeniem nr 37/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. 

Szczegółowe informacje o okresowej ocenie nauczycieli akademickich przedstawiono w części VI.2 

niniejszego dokumentu. 

Władze Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przykładają dużą wagę do rozwoju zawodowego 

pracowników, w szczególności młodych pracowników - zatrudnionych na stanowiskach asystenta 

i adiunkta. Uczelnia chętnie uczestniczy w procesie wspomagania pracowników w podnoszeniu 

kwalifikacji, 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 powiązanych z kierunkami studiów, 

jakie realizowane są w WSEiZ, wspierając osiąganie założonych efektów kształcenia, 

- finansowanie uczestnictwa w konferencji naukowej (wpisowe i/lub koszty dojazdu), publikacji 

artykułów naukowych, a także zakup niezbędnej literatury, 

- publikację efektów pracy naukowej przez Oficynę Wydawniczą Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania.  

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę 

zobowiązani są do prowadzenia badań naukowych lub pracy artystycznej (w zależności 
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od reprezentowanego obszaru wiedzy), zakończonych uzyskaniem efektu w postaci co najmniej 

jednej publikacji naukowej, wystawy, 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 ustalania wysokości wynagrodzeń i honorariów za osiągnięcia 

naukowe afiliowane w WSEiZ.  

Wynagrodzenie jest trwałym mechanizmem motywującym pracowników do wzrostu jakości 

i efektywności świadczonej pracy. Łączy się także z motywacją do uzyskiwania przez nauczycieli 

akademickich wyższych stopni naukowych. Uzyskanie kolejnego szczebla w rozwoju naukowym łączy 

się z tzw. naturalnym awansem i uzyskaniem wyższego wynagrodzenia. 

Politykę kadrową w Wyższej szkole Ekologii i Zarzadzania w Warszawie prowadzi Rektor Uczelni 

przy współudziale Prezydenta WSEiZ. Realizacja zamierzeń polityki kadrowej należy do Dziekanów 

Wydziałów, kierowników jednostek ogólnouczelnianych oraz kierownika Działu Kadr. 

 

1. Obsada zajęć 

Za nadzór nad minimum kadrowym poszczególnych kierunków studiów, prawidłową obsadę zajęć 

dydaktycznych oraz monitorowanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich odpowiada 

Dziekan lub Prodziekan Wydziału.  

O obsadzie zajęć decyduje Dziekan lub Prodziekan Wydziału w porozumieniu z: 

- Pełnomocnikiem Dziekana ds. Dyplomowania, który przedstawia propozycję promotorów pracy 

dyplomowych, przygotowaną przez Zespół Dydaktyczny ds. Dyplomowania, 

- opiekunami specjalności, którzy mogą proponować nauczycieli akademickich i ekspertów 

niebędących nauczycielami akademickimi, a legitymującymi się dużym doświadczeniem 

zawodowym, do prowadzenia zajęć specjalnościowych, 

- Koordynatorami Przedmiotów, wchodzącymi w skład Zespołów Dydaktycznych Tematycznych, 

- Kierownikiem Studium Języków Obcych, w zakresie obsady zajęć z języków obcych, 

- Kierownikami Studiów Podyplomowych, w zakresie obsady zajęć na studiach podyplomowych 

prowadzonych na Wydziale. 

Dokonując obsady zajęć Dziekan powinien kierować się posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami 

oraz dorobkiem naukowym w obszarze wiedzy i dyscypliny nauki, wskazanymi dla danego 

przedmiotu, a także ocenami studentów i wynikami bieżącej oceny pracy nauczyciela. 
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W pracach nad obsadą zajęć dydaktycznych może brać także udział Rektor Uczelni, który zatwierdza 

ostateczna obsadę, między innymi poprzez zawarcie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych 

z nauczycielami. 

Pracownicy Dziekanatu Wydziału, na podstawie obsady, przygotowują semestralny rozkład zajęć 

(plan zajęć), określający nazwę przedmiotu, nauczyciela akademickiego, czas i miejsce zajęć. 

Po zaakceptowaniu go przez Dziekana, umieszczają rozkład zajęć na stronach internetowych Uczelni 

oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem zajęć. 

Zastępstwa na zajęciach oraz zmiany terminu odbywania zajęć powinny być, uzgadniane z Dziekanem 

lub Prodziekanem Wydziału i ewidencjonowane przez Dziekanat Zmiany terminu odbywania zajęć są 

podawane do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń oraz w systemie internetowym Wirtualna 

Uczelnia. 

Prowadzący zajęcia są zobowiązani do bieżącego usuwania nieprawidłowości występujących 

w procesie kształcenia oraz do ich zgłaszania – w miarę potrzeb – bezpośredniemu przełożonemu 

lub właściwemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Studiów, celem podjęcia działań 

zapobiegawczych, korygujących i doskonalących.  

Prowadzący zajęcia są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji dydaktycznych 

w ramach samodoskonalenia oraz do wprowadzania nowoczesnych form kształcenia.  

 

2. Okresowa ocena nauczycieli akademickich 

Zasady prowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie określa Regulamin wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 18/2011 z dnia 

31 października 2011 r., zmieniony zarządzeniem nr 37/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. 

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego 

wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 23.05.2012 r., poz. 572), przestrzegania prawa autorskiego i praw 

pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz z godnie z § 40 Statutu WSEiZ.  

Okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata, 

lub w każdym czasie, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziekana zgłoszony Rektorowi. 

Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego 

na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata. 

Dziekan dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale. Rektor dokonuje 

oceny nauczycieli akademickich pełniących funkcje Dziekanów oraz kierowników i nauczycieli 

akademickich międzywydziałowych jednostek organizacyjnych.  
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Rektor rozpatruje odwołania od ocen dokonywanych przez Dziekanów oraz rozpatruje ponownie 

dokonaną ocenę, na wniosek nauczyciela akademickiego. 

Dziekan do przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli może powołać Wydziałową Komisję 

Oceniającą oraz może zasięgnąć opinii przewodniczącego właściwego Zespołu Dydaktycznego. 

Rektor, dokonując okresowej oceny nauczycieli akademickich, może powołać Uczelnianą Komisję 

Oceniającą. 

Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz 

dydaktyczne i organizacyjne. W szczególności przy ocenie uwzględnia się: 

- osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, 

- kształcenie studentów, w tym zwłaszcza poziom i rzetelność prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

- pracę organizacyjną w Uczelni lub w organach reprezentujących Uczelnię, 

- przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej,  

- podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, 

- opiekę indywidualną nad studentami, 

- ankietę wypełnioną przez nauczyciela akademickiego, 

- opinię Wydziałowej Komisji Oceniającej, Zespołu Dydaktycznego lub odpowiednio opinię 

Uczelnianej Komisji Oceniającej. 

Przy ocenie wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych Dziekan 

uwzględnia ocenę przedstawianą przez studentów w formie ankiet po zakończeniu każdego cyklu 

zajęć dydaktycznych. Studenci wyrażają opinię poprzez dobrowolne wypełnienie ankiety 

ewaluacyjnej przygotowanej na zlecenie Rektora. 

Rektor może wprowadzić dodatkowe, szczegółowe kryteria oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego. 

Ocena nauczyciela akademickiego ma charakter opisowy i kończy się wnioskiem: „pozytywna” 

albo „negatywna”. Ocena jest sporządzana w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

Dziekan Wydziału zobowiązany jest, w przypadku powtarzających się słabych ocen pracy nauczyciela, 

do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej i/lub hospitacji prowadzonych przez nauczyciela zajęć. 

W przypadku uzyskania oceny negatywnej, następna ocena nauczyciela akademickiego jest 

wyznaczana po upływie roku. Powtórna ocena negatywna może stanowić podstawę rozwiązania 

stosunku pracy z nauczycielem akademickim. 

Ocena wraz z uzasadnieniem jest przekazywana nauczycielowi akademickiemu przez Dziekana, a gdy 

opinię wydaje Rektor, przez Rektora. Od ocen negatywnych dokonanych przez Dziekana służy 

nauczycielowi akademickiemu odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od doręczenia opinii. 
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W przypadku wydania opinii przez Rektora, nauczycielowi akademickiemu służy prawo złożenia 

wniosku o ponowne rozpoznanie oceny, w terminie 14 dni od doręczenia opinii. Rektor rozpoznaje 

odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie oceny, w terminie trzydziestu dni od daty wpływu 

odwołania lub wniosku. Rektor utrzymuje w mocy zaskarżoną ocenę albo zmienia ją na korzyść 

odwołującego się nauczyciela. Decyzja Rektora wydana na skutek odwołania lub złożenia wniosku jest 

ostateczna. 

W przypadku dwóch kolejnych ocen negatywnych danego nauczyciela akademickiego Rektor 

podejmuje decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy. 

 

3. Hospitacje zajęć dydaktycznych 

Hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzone są w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania zgodnie 

z Regulaminem hospitacji zajęć dydaktycznych wprowadzonym zarządzeniem Rektora nr 14/2012 

z dnia 28 września 2012 r. 

Celem prowadzonych w Uczelni hospitacji jest zdiagnozowanie metod prowadzonych zajęć 

i wykorzystywanych narzędzi dydaktycznych oraz podjęcie działań doradczych mających na celu 

wyeliminowanie ewentualnych niedoskonałości, prowadzące do doskonalenia procesu 

dydaktycznego i stałego podnoszenia jego jakości. 

Hospitacje zajęć przeprowadzane są z uwzględnieniem wszystkich nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W szczególności 

hospitacje przeprowadza się na zajęciach prowadzonych przez młodszych pracowników naukowo-

dydaktycznych, doktorantów oraz osób rozpoczynających pracę w Uczelni. 

Nadzór nad procesem hospitacji zajęć dydaktycznych sprawuje Rektor. Za prawidłową realizację 

procedur hospitacyjnych na Wydziale odpowiada właściwy Dziekan. 

Hospitacje zajęć dydaktycznych przeprowadza się dwukrotnie w ciągu danego roku akademickiego, 

tj. w semestrze zimowym i letnim, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 

Hospitację przeprowadzają Dziekani Wydziałów lub nauczyciele akademiccy przez nich wyznaczeni. 

Semestralny plan hospitacji zajęć opracowywany jest przez właściwego Dziekana. Wzór 

semestralnego planu hospitacji zajęć oraz terminy jego przygotowania określa zarządzenie Rektora. 

W każdym semestrze hospitacji podlega co najmniej 10% nauczycieli akademickich spośród 

wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku w danym semestrze. Hospitacji podlegają co 

najmniej jedne zajęcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego. 
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Raport z hospitacji sporządzony zostaje na zdefiniowanym w zarządzeniu Rektora formularzu 

hospitacyjnym, najpóźniej w terminie 7 dni od przeprowadzonej hospitacji.  

Osoba hospitująca jest zobowiązana do przekazania swoich wniosków i zaleceń hospitowanemu 

i omówienia treści raportu. Raport z hospitacji jest podpisywany przez nauczyciela akademickiego 

hospitującego zajęcia, jak i nauczyciela akademickiego, którego zajęcia zostały poddane hospitacji. 

Raporty z hospitacji gromadzone są przez właściwego Dziekana za pośrednictwem Dziekanatu. 

Do wyników hospitacji dostęp mają osoby hospitowane, bezpośredni przełożony osoby 

hospitowanej, właściwy Dziekan oraz Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

Wyniki hospitacji wykorzystywane są podczas okresowych ocen pracowników oraz w celu 

skutecznego prowadzenia polityki kadrowej i zapewniania jakości kształcenia w Uczelni. 

 

4. Ewaluacja pracy nauczycieli akademickich przez studentów 

W WSEiZ podczas oceny wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych 

uwzględnia się ocenę przedstawioną przez studentów. Sposób przeprowadzania ewaluacji pracy 

nauczycieli przez studentów określa zarządzenie Rektora nr 19/2014 z dnia 26 września 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu prowadzenia badań monitorujących jakość 

kształcenia. 

Studenci wyrażają opinię poprzez dobrowolne i anonimowe wypełnianie ankiet ewaluacyjnych 

w internetowym systemie Wirtualna Uczelnia, po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych, 

nie rzadziej niż raz w semestrze. Elektroniczna ewaluacja pracy nauczyciela przez studentów dotyczy 

wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w danym semestrze. Elektroniczną ewaluację uzupełnia 

regularne, co semestralne, badanie prowadzone z wykorzystaniem wersji papierowej ankiety.  

Studenci dokonują oceny pracy nauczyciela udzielając odpowiedzi na poniższe pytania 

z wykorzystaniem pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą 

lub, w zależności od rodzaju pytania, zaznaczając we właściwym okienku „tak” lub „nie”. 

- Oceń punktualność rozpoczynania i kończenia się zajęć 

- Czy odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia? 

- Oceń dostępność wykładowcy poza zaplanowanymi zajęciami? 

- Czy prowadzący poinformował na początku semestru o zasadach zaliczania przedmiotu? 

- Oceń poziom przygotowania wykładowcy do zajęć? 

- Czy prowadzący był obiektywny w ocenie twoich prac, referatów, sprawdzianów?  

- Czy prowadzący zajęcia był pozytywnie nastawiony do studentów? 

- Czy prowadzący udzielał odpowiedzi na zadawane mu na zajęciach pytania? 
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- Czy treści programowe przekazywane były w sposób jasny i zrozumiały? 

- Czy treści przekazywane podczas zajęć zachęciły cię do samodzielnego poszerzania wiedzy w tym 

zakresie? 

- Czy zajęcia były prowadzone w sposób interesujący? 

- Czy uważasz, że zajęcia wzbogaciły i/lub rozwinęły twoje umiejętności praktyczne? 

- Czy prowadzący zajęcia wykorzystywał nowoczesne metody prezentacji i/lub materiały 

dodatkowe, pomagające zrozumieć treści nauczania?  

- W jakim stopniu realizowany program spełnił twoje oczekiwania? 

- Oceń kulturę osobistą prowadzącego zajęcia. 

Dodatkowo, w ankiecie znajduje się miejsce na inne uwagi studentów, którymi chcieliby się podzielić. 

Co semestr Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, wyznaczają co najmniej 

10% nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów, którzy podlegać 

będą obowiązkowej ocenie studentów. Ewaluacja dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, jak również pracowników zatrudnionych w ramach umowy cywilno-

prawnej. Ocenie poddawani są w szczególności nauczyciele akademiccy rozpoczynający współpracę 

z Uczelnią oraz młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni.  

Podczas hospitacji zajęć osoba hospitująca może także zwrócić się do studentów z prośbą 

o wypełnienie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego, w celu uzyskania pełniejszego obrazu. 

Analizy wypełnionych przez studentów ankiet dokonuje Dział Jakości Nauczania i Badań, który 

sporządza z nich semestralne raporty studenckiej oceny pracy nauczycieli akademickich. Raporty 

przekazywane są Rektorowi Uczelni, Dziekanom Wydziałów, bezpośrednim przełożonym nauczycieli 

i innym podmiotom odpowiedzialnym za zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w Wyższej 

Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w tym komisjom ds. jakości.  

Raporty udostępniane są również przedstawicielom Samorządu Studentów WSEiZ. Ponadto, każdy 

student może uzyskać informację o wynikach ocen dla danego nauczyciela bezpośrednio 

u właściwego Dziekana Wydziału WSEiZ. 

Wyniki studenckich ocen pracy nauczyciela omawiane są podczas posiedzeń Rad Wydziałów 

oraz komisji ds. jakości.  

W przypadku uzyskania przez nauczyciela słabej lub negatywnej oceny, Dziekan Wydziału 

zobowiązany jest przeprowadzić z nauczycielem rozmowę wyjaśniającą i motywującą do poprawy. 

Natomiast w skrajnych i powtarzających się przypadkach rozmowy takie prowadzi Rektor Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 



58 

 

Studenckie oceny pracy nauczycieli wykorzystywane są w kreowaniu planu rozwoju kierunku 

oraz mają bezpośredni wpływ na końcową ocenę okresową nauczyciela akademickiego.  

 

5. Ochrona prawna dóbr własności intelektualnej i przemysłowej 

Zarządzeniem nr 17/2011 Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 

31 października 2011 r. wprowadzono w Uczelni Regulamin ochrony prawnej dóbr własności 

intelektualnej i przemysłowej, który określa między innymi: 

- prawa i obowiązki Uczelni, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

lub mianowania, innych pracowników Uczelni, oraz studentów, stażystów, stypendystów i innych 

osób niepozostających z Uczelnią w stosunku pracy, w zakresie ochrony i korzystania z praw 

autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, 

- zasady wynagradzania twórców, 

- zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 

- zasady korzystania z majątku Uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.  

Tym samym Uczelnia wypełniła obowiązek wynikający z art. 86 c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 23.05.2012 r., poz. 572) dotyczący uchwalenia regulaminu 

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej 

oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 
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VII. WSPARCIE STUDENTÓW W PROCESIE KSZTAŁCENIA 

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie wiele uwagi poświęca opiece naukowo-

dydaktycznej studentów i wspieraniu ich naukowego rozwoju. Opieka nad studentami sprawowana 

jest zarówno na płaszczyźnie naukowo-dydaktycznej, jak i organizacyjno-administracyjnej, i obejmuje 

między innymi: 

- stałe dyżury Rektora, Prezydenta Uczelni, Dziekanów i Prodziekanów, organizowane 

w dogodnych dla studentów godzinach (także w weekendy), 

- stałe dyżury Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, 

- opieka dla studentów cudzoziemców, prowadzona przez Dział Marketingu i Współpracy 

Międzynarodowej, 

- dostosowanie godzin pracy Dziekanatu do potrzeb studentów stacjonarnych i pracujących 

studentów studiów niestacjonarnych, 

- dostęp do bieżących informacji o przebiegu studiów za pośrednictwem internetowego systemu 

Wirtualna Uczelnia, 

- konsultacje w ramach dyżurów z nauczycielami akademickimi, prowadzącymi zajęcia w Uczelni, 

- 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, 

- wsparcie, w tym finansowe, działalności kół naukowych Uczelni, prowadzonych pod kierunkiem 

opiekunów kół naukowych, 

- dofinansowywanie udziału studentów w wystawach i konkursach, warsztatach i konferencjach 

naukowych, itp. dofinansowanie studenckich, indywidualnych i zespołowych, projektów 

naukowych i artystycznych, 

- współfinansowanie uczestnictwa w wyjazdach poglądowych do współpracujących z Uczelnią 

zakładów produkcyjnych, 

- udział w organizowanych przez WSEiZ specjalistycznych wykładach lub prelekcjach 

prowadzonych przez ekspertów ze środowiska gospodarczego, 

- działalność Biura Karier – Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ, które koncentruje się 

na praktycznym przygotowaniu studentów do rynku pracy podczas studiów, pomocy 

w kształtowaniu ścieżki zawodowej, pomocy w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek 

pracy, 
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- bezpłatne konsultacje psychologa pracy i prawnika, w zakresie między innymi doradztwa 

zawodowego, prawa pracy i zakładania własnej firmy,  

- organizowanie przez WSEiZ Targów Pracy, w których uczestnikami są firmy z branż 

odpowiadających prowadzonym kierunkom studiów, podczas których studenci mogą zapoznać 

się między innymi z ofertami praktyk i staży, 

- wsparcie finansowe i opiekę nad Samorządem Studenckim przez Prorektora, który stymuluje 

działania Samorządu i służy swoim doświadczeniem oraz radą, 

- 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), 

- wsparcie rozwoju indywidualnego i zespołowego sportu akademickiego w ramach AZS WSEiZ, 

- organizowane, na wniosek zainteresowanych studentów, bezpłatne zajęcia dodatkowe, m.in. 

wyrównawczych z matematyki lub fizyki, nauki programu komputerowego, jak np. Studio 3D 

Max, modelowanie i rendering w grafice inżynierskiej, podstawy wyceny nieruchomości, 

przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych, kosztorysowanie robót budowlanych, 

podstawy obsługi programów z pakietu Intersoft, język angielski specjalistyczny w budownictwie, 

- dostęp do bezpłatnych, edukacyjnych wersji wielu programów komputerowych, 

wykorzystywanych w czasie studiów np. AutoCAD, Robot Milennium, Revit, Maxwell Render 

i inne, 

- stały dostęp w czytelni Biblioteki WSEiZ do wszystkich programów komputerowych 

wykorzystywanych na zajęciach dydaktycznych, 

- 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., 

- dostęp do bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz szerokiej elektronicznej bazy bibliograficznej, 

- możliwość elastycznego kształtowania przebiegu studiów poprzez skorzystanie z Indywidualnego 

Planu Studiów i Programu Kształcenia (IPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów, 

- 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.  

Ponadto, od roku akademickiego 2014/2015 w budynku przy ul. Rejtana 16, na wniosek Samorządu 

Studenckiego WSEiZ, funkcjonuje studencki radiowęzeł, który sfinansowany został ze środków 
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własnych WSEiZ. Od wielu lat we wszystkich budynkach Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 

Warszawie dostępna jest sieć Wi-Fi oraz kioski internetowe, z których studenci mogą korzystać. 

 

1. Dyżury władz Uczelni 

W Uczelni realizowane są aktywne formy monitorowania potrzeb i problemów studenckich, które 

umożliwiają podjęcie działań podnoszących jakość prowadzonego kształcenia. Studenci Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania mogą interweniować i uzyskiwać pomoc u:  

- Rektora, Prezydenta Uczelni podczas regularnych dyżurów w godzinach dogodnych 

dla studentów, w tym również w dni weekendowe, w kwestiach dotyczących decyzji i odwołań, 

spraw finansowych i innych istotnych dotyczących prowadzonego kształcenia, 

- Dziekanów i Prodziekanów Wydziału, którzy służą radą i pomocą w kształtowaniu indywidualnych 

ścieżek kształcenia, a także w zakresie zgłaszania zastrzeżeń do pracy nauczyciela, rejestrację 

warunkową, przedłużenie sesji i innych sprawach dotyczących toku studiów, 

- Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych - występującego w charakterze osoby 

wspomagającej studentów niepełnosprawnych w trudnościach dnia codziennego, jak i doradczej 

w zakresie praw osób niepełnosprawnych, 

Wszyscy przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie otwarci są na zgłaszane 

przez studentów inicjatywy i postulaty oraz podejmują działania, wsłuchując się w ich potrzeby 

i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w szczególności tym dotyczącym programów kształcenia 

i rozwoju naukowego studentów. 

 

2. Konsultacje nauczycieli akademickich 

Każdy student ma możliwość osobistych konsultacji z nauczycielem akademickim, wykorzystując 

funkcjonujący w Uczelni system dyżurów konsultacyjnych nauczycieli oraz ustalając indywidualne 

terminy konsultacji. Podczas dyżurów nauczycieli studenci mogą rozwiać swoje ewentualne 

wątpliwości dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach, skonsultować realizowane zadania 

i projekty, uzyskać porady dotyczącej problemów naukowo-dydaktycznych. 

Terminy dyżurów dostępne są w Dziekanatach Wydziałów i w Wirtualnej Uczelni. 

Dodatkowo na każdym prowadzonym przez Uczelnię kierunku powołani zostali opiekunowie 

specjalności, którzy pomagają studentom w podjęciu decyzji przy wybieraniu specjalności, informując 

ich o założeniach programowych, wymaganiach specjalnościowych i perspektywach zawodowych. 
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3. Obsługa toku studiów 

Bezpośrednią obsługę studentów prowadzą pracownicy administracyjni Wydziału, pracujący 

w Dziekanacie. Obsługa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przez Dziekanaty koncentruje się 

na następujących elementach: 

- ewidencjonowaniu osiągnięć studentów, 

- prowadzeniu osobowych spraw studentów, 

- obsłudze pomocy materialnej dla studentów, 

- sprawach związanych z procesem dyplomowania, 

- sprawach bieżących. 

Obsługa studentów prowadzona jest za pomocą ogólnouczelnianego systemu komputerowego. 

W systemie tym gromadzone są dane osobowe studenta, jego okresowe osiągnięcia oraz informacje 

dotyczące pomocy materialnej. Za pomocą systemu generowane są karty okresowych osiągnięć 

studenta, protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne, karty przebiegu studiów, suplementy 

do dyplomów i inne. 

Studenci mają dostęp do własnych danych osobowych, wraz z możliwością ich aktualizowania, 

oraz informacji o przebiegu studiów za pomocą systemu Wirtualna Uczelnia. 

Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

Dokumentacja gromadzona jest w osobowych teczkach studentów, które są opisane, 

ewidencjonowane i przechowywane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i dostępem 

osób niepowołanych, a następnie po ukończeniu studiów przekazywane do archiwum Uczelni. 

Pracownicy Dziekanatów poszczególnych Wydziałów Uczelni służą studentom również pomocą 

w sprawach związanych z organizacją zajęć (plany zajęć, harmonogramy egzaminów i zaliczeń). 

Ponadto, pracownicy Dziekanatów biorą udział w szkoleniach doskonalących umiejętności 

i kompetencje w zakresie obsługi studentów oraz podnoszą swoje umiejętności komunikacji w języku 

angielskim poprzez udział w kursie organizowanym i finansowanym przez WSEiZ. Pracownicy 

Dziekanatów wzięli także udział w uczelnianym kursie języka migowego na poziomie podstawowym. 

 

4. Wirtualna Uczelnia 

Studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie mają możliwość korzystania 

z doskonałych źródeł informacji, jakimi są strona internetowa Uczelni (www.wseiz.pl) 

oraz internetowy system Wirtualna Uczelnia (WU).  

http://www.wseiz.pl/
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Dostęp do Wirtualnej Uczelni jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową po wpisaniu adresu 

https://wu.wseiz.pl/wu/ Do korzystania 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 oraz mają dostęp do kart przedmiotów. 

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 regulaminy 

i zarządzenia Rektora Uczelni oraz programy kształcenia. 

Istotną funkcjonalnością Wirtualnej Uczelni jest możliwość prowadzenia przez WSEiZ badań 

monitorujących jakość kształcenia w postaci studenckich ankiet ewaluacyjnych. 

 

5. Koła naukowe 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie wspiera i zachęca studentów, niezależnie 

od stopnia studiów, do aktywnego uczestnictwa w działalności naukowej prowadzonej 

przez pracowników Uczelni lub pod ich opieką, w szczególności do publikowania wyników badań, 

udziału w konferencjach naukowych oraz kołach naukowych. 

Koła naukowe są odpowiedzią na wykraczające poza program kształcenia potrzeby intelektualne 

studentów i służą: 

- stymulacji, ukierunkowania oraz pogłębienia konkretnych zainteresowań i pasji studentów, 

- inspirowaniu aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym, 

- tworzeniu warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej, 

a w szczególności współorganizowaniu studenckiego ruchu naukowego, 

- organizowaniu działalności kulturalnej, popieraniu i rozwijaniu twórczości artystycznej 

powiązanej ze środowiskiem akademickim, 

- organizowaniu działalności turystycznej, propagowaniu różnego rodzaju form aktywnego 

wypoczynku, 

- podejmowaniu inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej, 

https://wu.wseiz.pl/wu/
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- propagowaniu i wdrażaniu w środowisku akademickim działań z zakresu ochrony przyrody 

i krajobrazu oraz edukacji ekologicznej, 

- rozwijaniu współpracy i współdziałania z innymi kołami i organizacjami studenckimi 

i młodzieżowymi. 

Zakres tematyczny koła, uwzględniający zainteresowania uczestników, ustalany jest wspólnie 

przez opiekuna koła i studentów.  

Członkiem zwyczajnym koła może być każdy student WSEiZ zainteresowany problematyką koła. 

Członkami honorowymi mogą być absolwenci WSEiZ lub nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, 

które położyły szczególne zasługi dla rozwoju koła. Członkostwo nabywa się na podstawie deklaracji 

wstąpienia i akceptacji regulaminu koła naukowego. Dla realizacji swoich celów koło korzysta 

ze środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię, przekazanych przez donatorów, 

wypracowanych przez członków koła. 

Działalność kół naukowych podlega rejestracji przez właściwego Dziekana Wydziału, na wniosek 

studentów, zaopiniowany przez nauczyciela akademickiego, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji 

opiekuna naukowego koła.  

Opiekuna koła powołuje Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału, przy którym działa koło naukowe. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie motywuje studentów osiągających sukcesy na polu 

naukowym i dydaktycznym poprzez m.in.: 

- 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, 

- finansowe wsparcie działalności kół naukowych Uczelni,  

- dofinansowywanie udziału studentów w wystawach i konkursach, warsztatach i konferencjach 

naukowych,  

- współfinansowanie uczestnictwa w wyjazdach poglądowych do współpracujących z Uczelnią 

zakładów produkcyjnych. 

 

6. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie w 2010 r. rozpoczęła współpracę z Akademickimi 

Inkubatorami Przedsiębiorczości (AIP), tworząc dla studentów na terenie Uczelni Punkt Informacji 

Biznesowej. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa inicjatywa akademicka ostatnich lat, mająca 

na celu rozwój przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów. AIP funkcjonują przy 31 



65 

 

najlepszych uczelniach w Polsce, między innymi Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii 

Technicznej, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Krakowie. Sieć czterdziestu Inkubatorów AIP stanowi największą tego typu instytucję w Europie 

Środkowo – Wschodniej. W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości funkcjonuje ponad 1400 

rozwijających się firm. AIP jest największą w Polsce fundacją wspierającą przedsiębiorczość. Za jej 

pośrednictwem, można łatwiej, szybciej, taniej i bez ryzyka założyć własną działalność gospodarczą. 

Dzięki pomocy Inkubatorów Przedsiębiorczości na terenie całego kraju działa około 1300 firm.  

Punkt Informacji Biznesowej w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to miejsce 

w którym studenci i absolwenci Uczelni mogą założyć własną firmą po wcześniejszych konsultacjach 

z zakresu oferowanej przez AIP pomocy. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oferują pomoc w zakresie: 

- użyczenia osobowości prawnej, dzięki czemu działające w AIP podmioty nie muszą rejestrować 

własnej działalności gospodarczej,  

- prowadzenia księgowość firmy, 

- tworzenia umów, udzielania porad prawnych, 

- wyszukiwania funduszy na przyszłe inwestycje, 

- udostępnienia biura, 

- organizacji szkoleń, w celu efektywniejszego zarządzania firmą, 

- reklamy i promocji, 

- porad ekspertów. 

Punkt Informacji Biznesowej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie mieści się w budynku 

Uczelni na ul. Rejtana 16. 

 

7. Konsultacje z psychologiem pracy i prawnikiem 

Biuro Karier – Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w styczniu 

2011 r. uruchomiło stałe, co miesięczne dyżury psychologa pracy i prawnika, które prowadzone były 

w ramach projektu „Program Rozwoju WSEiZ”, współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.1.1). Obecnie konsultacje organizowane są na wniosek 

studentów. 

Podczas spotkań ze specjalistami udzielana jest pomoc między innymi w zakresie: 

- doradztwa zawodowego,  

- kształtowania ścieżki edukacyjnej,  
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- założenia własnej działalności gospodarczej, 

- analizy cech osobowości, które predestynują do wykonywania konkretnego zawodu, czy tez pracy 

w określonych warunkach, 

- i innych związanych z planowaniem i rozwojem kariery zawodowej. 

Z porad specjalistów mogą korzystać zarówno studenci, jak i absolwenci Uczelni. 

 

8. Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych 

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. 

Ponadto pracownicy Dziekanatów wzięli udział w kursie języka migowego na poziomie 

podstawowym. 

Szczegółowy zakres pomocy udzielanej przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów 

Niepełnosprawnych przedstawiony został w części IV.1.11 niniejszego dokumentu. Pełnomocnik 

może być również zapraszany na spotkania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, z głosem 

doradczym w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

W celu stworzenia studentom niepełnosprawnym lepszych warunków kształcenia, zapewniających 

wyższą efektywność procesu dydaktycznego, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 

w 2010 roku, został opracowany dokument pod nazwą „Program dostosowania sposobów kształcenia 

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności”. 

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

w zakresie wspierania studentów niepełnosprawnych. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 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, utworzona dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 2007-2013. 
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Zarządzeniem Rektora nr 2.1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. (zmienionym Zarządzeniem Rektora 

nr 15/2014 z dnia 26 września 2014 r.) wprowadzono „Regulamin pomocy materialnej dla studentów 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania”, który określa warunki, formy, tryb przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Wysokość stypendium ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu 

Studenckiego.  

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. Decyzję 

w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału na podstawie obowiązującego w Uczelni „Programu 

dostosowania sposobów kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania do potrzeb osób 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności”. Dziekan może uwzględnić indywidualne potrzeby 

poszczególnych studentów. 

 

9. Wsparcie dla studentów cudzoziemców 

Cudzoziemcy podejmujący studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w tym 

w ramach programu Erasmus+ i bilateralnych umów o międzyuczelnianej współpracy 

międzynarodowej, objęci są kompleksową opieką pracowników Działu Marketingu i Współpracy 

Międzynarodowej, pracowników Rektoratu oraz Uczelnianego i Wydziałowego Koordynator 

Programu Erasmus+. 

System opieki obejmuje: 

- informowanie o ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji, 

- konsultacje w sprawie wyboru kierunku studiów, specjalności, uczelni partnerskiej, 

- pomoc podczas procesu rekrutacji w celu spełnienia wymogów formalnych – w procedurze 

uzyskiwania wiz, ubezpieczeń zdrowotnych, itp., 

- organizację kursów języka polskiego dla obcokrajowców, wraz z elementami wiedzy o kulturze 

i historii Polski, które znacząco ułatwiają adaptację w nowym środowisku, 

- organizację zakwaterowania w domach studenckich, w tym w oferowanych przez WSEiZ, 

- pomoc w ramach sieci mentorów i rówieśników-opiekunów tzw. Buddie, którzy udzielają porad, 

wskazówek i służą pomocą w poruszaniu się po Uczelni, korzystaniu z Biblioteki, rozumienia 

planów zajęć, korzystaniu z komunikacji miejskiej, itp., 
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- włączenie studentów cudzoziemców w działalność kół naukowych, uczestniczenie 

w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych studentów, zachęcanie do uczestniczenia 

w konkursach i warsztatach, w celu jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem uczelnianym. 

Komunikacja ze studentami cudzoziemcami ma charakter stały i bieżący, w formie spotkań 

bezpośrednich, telefonicznych oraz korespondencji mailowej. Prowadzona jest przez pracowników 

Działu Marketingu i Współpracy Międzynarodowej oraz Rektoratu i Dziekanatów, którzy władają 

językami: angielskim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim i ormiańskim.  

W opiekę nad studentami bardzo mocno zaangażowany jest także Samorząd Studencki WSEiZ. 

Monitorowanie i ewaluacja systemu wsparcia studentów cudzoziemców, jak i całego procesu 

internacjonalizacji kształcenia w WSEiZ, prowadzona jest na poziomie uczelnianym przez Rektora oraz 

Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, a na poziomie wydziałowym przez Dziekanów 

Wydziałów.  

W celu zapobiegania ewentualnym konfliktom i dyskryminacji wykorzystuje się te narzędzia, które 

stosowane są w stosunku do studentów polskich, między innymi: rozmowy z władzami Wydziału 

i Uczelni, upomnienia, postępowanie dyscyplinarne. Studentów cudzoziemców obowiązuje również 

Kodeks Etyki Studenta WSEiZ, opracowany przez Samorząd Studencki WSEiZ. 

W przypadku zdefiniowania ewentualnych problemów lub trudności w systemie wsparcia studentów 

cudzoziemców, proponowane są działania naprawcze lub formułowane zalecenia podjęcia 

udoskonaleń.  

 

10. Indywidualny Program Studiów (IPS) oraz Indywidualna Organizacja Studiów 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, student, który 

ukończył pierwszy rok studiów, a jego średnia ze studiów jest wyższa niż 4,0, może ubiegać się 

o studiowanie według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów (zwanego dalej 

„IPS”) na zasadach określonych przez Dziekana. 

Ustalenie IPS polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy, umiejętności lub kompetencji w ramach 

studiowanego kierunku albo na zamianie przedmiotów w ramach danego kierunku studiów 

z uwzględnieniem efektów kształcenia określonych w przepisach prawa. 

Wniosek o przyznanie IPS student składa do właściwego Dziekana do 15 października w semestrze 

zimowym lub do 1 marca w semestrze letnim. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, propozycje 

zmian w programie studiów oraz terminów zaliczeń przedmiotów i egzaminów, a także zgodę 

przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się opieki naukowej wraz z opinią o programie IPS. 

Dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu IPS i wyznaczeniu opiekuna naukowego i określa 

szczegółowe warunki odbywania studiów według indywidualnego programu studiów. 
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Dziekan może cofnąć decyzję o przyznaniu IPS w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych 

poniżej przyczyn: 

- negatywnej opinii opiekuna naukowego, 

- wyraźnego pogorszenia wyników w nauce, 

- nierealizowania programu w ustalonych terminach. 

W przypadku studenta samotnie wychowującego dziecko, niepełnosprawnego lub w innych 

uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie 

według indywidualnej organizacji studiów.  

Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów lub sposobów 

wywiązywania się z obowiązków studenckich wynikających z planu studiów i programu kształcenia.  

Wniosek o zezwolenie na indywidualną organizację studiów powinien zawierać uzasadnienie, 

propozycje sposobów zaliczeń i egzaminów.  

Przedstawione powyżej rozwiązania pozwalają studentom w sposób elastyczny kształtować przebieg 

studiów, dostosować do indywidualnych potrzeb i predyspozycji, a jeśli zaistniała taka sytuacja, także 

pogodzić go z występującymi trudnościami w życiu osobistym lub zawodowym. 

 

11. Pomoc materialna dla studentów 

Studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie mają prawo ubiegania się o pomoc 

materialną w postaci: 

- stypendiów socjalnych (w tym stypendia socjalne w zwiększonej wysokości), 

- 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 wprowadzony zarządzeniem Rektora 

nr 2.1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. (zmieniony zarządzeniem Rektora nr 15/2014 z dnia 26 września 

2014 r.) w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego. 

Świadczenia przyznaje Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna. W skład Komisji 

Stypendialnych wchodzą studenci i pracownicy Uczelni, przy czym studenci stanowią większość 

składu Komisji. Członków Komisji Stypendialnych będących studentami powołuje i odwołuje Rektor 
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na wniosek uczelnianego organu Samorządu Studenckiego. Pracowników Uczelni w skład Komisji 

powołuje i odwołuje Rektor. 

Świadczenia przyznawane są na wniosek studenta, który może zrzec się przyznanego świadczenia. 

Wnioski o przyznanie świadczeń student składa do Dziekanatu wg wzorów ustalonych w załącznikach 

do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami. 

Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnych sprawuje Rektor, który może uchylić decyzję komisji 

stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy 

lub Regulaminem.  

Stypendia przyznawane są na okres 1 roku akademickiego. Łączna miesięczna wysokość wypłaconego 

stypendium socjalnego i stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 

90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. 

Studenci Uczelni mogą także ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Ponadto, 

studenci biorący udział w wystawach, konkursach i innej działalności naukowo-artystycznej otrzymują 

z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie dofinansowanie całości lub części ponoszonych 

kosztów związanych z przygotowaniami i uczestnictwem w tych przedsięwzięciach. 

Inną formą pomocy udzielanej studentom jest możliwość zamieszkania w domu studenckim. 

Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek studenta, w przypadku jego trudnej 

sytuacji materialnej lub okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną, 

Rektor lub Prezydent WSEiZ może zwolnić studenta z obowiązku wniesienia całości lub części opłat 

za kształcenie. W szczególnych przypadkach możliwe jest też rozłożenie należności na raty 

lub odroczenie terminu płatności. 

 

11.1. Stypendia socjalne 

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Rektor 

w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego ustala wysokość dochodu 

na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymywać student studiów stacjonarnych, znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż 

dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby 

lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie, w szczególności jeżeli odległość pomiędzy miejscem 

stałego zamieszkania a siedzibą Uczelni wynosi ponad 60 km w linii prostej. Stypendium socjalne 
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w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi spełniającemu powyższe warunki także z tytułu 

zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

 

11.2. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu 

niepełnosprawności. Podstawę do przyznania stypendium stanowi orzeczenie o niepełnosprawności 

wydane przez właściwy organ. 

 

11.3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok 

studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

Studentowi przysługuje stypendium, którego podstawą są wyniki w nauce, pod warunkiem, że 

ukończył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów, został zarejestrowany 

na kolejny semestr studiów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania i osiągnął średnią ocen nie 

mniejszą niż 4. 

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok 

studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej 

albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa 

w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego 

jest przyporządkowany kierunek studiów. 

O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w Regulaminie. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, którego podstawą są wyniki w sporcie, może 

otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów, został zarejestrowany na kolejny 

semestr studiów w WSEiZ i osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

Student, który posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne może otrzymać stypendium Rektora 

dla najlepszych studentów po pozytywnym zaopiniowaniu jego wniosku przez Radę Wydziału. 
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Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów ustala Rektor w porozumieniu 

z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego dla poszczególnych kierunków studiów, przy czym 

wysokość tego stypendium może być zależna od osiągniętej średniej ocen. 

 

11.4. Zapomogi 

Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pieniężnej pomocy dla studenta, który z przyczyn 

losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 

Maksymalną wysokość zapomogi ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu 

Studenckiego. 

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.  

 

11.5. Dom studencki 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zapewnia 36 miejsc na czas realizacji kształcenia 

w domach studenckich w Warszawie.  
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VIII. INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA 

 

Infrastruktura dydaktyczna Uczelni obejmuje: 

- odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne, 

- Bibliotekę i czytelnię WSEiZ, 

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

w tym komputerowe stanowiska z dostępem do Internetu. 

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. 

 

1. Warunki lokalowe, wyposażenie sal i infrastruktura 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 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, gdzie znajdują się m.in.: Rektorat, Dziekanaty Wydziałów: Architektury, 

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

i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej (Biuro Karier),  

mini-wypożyczalnia przenośnego sprzętu elektronicznego dla osób niepełnosprawnych – 

uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 2007-2013, a także laboratorium komputerowe 

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

WSEiZ przy ul. Rejtana 16 - nowe centrum administracyjno-dydaktyczne Uczelni. 

- Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16. 

W kompleksie mieszczą się: 

o 4 aule wykładowe, 

o 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych, 

o 3 pracownie komputerowe, 
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o laboratoria: Biologii (Zoologii, Botaniki), Fizyki, Chemii i Gleboznawstwa, Mechaniki 

Płynów, Wytrzymałości Materiałów, Elektroniki i Elektrotechniki oraz Metrologii, 

Fotografii, 

o pracownie: Rysunku i Malarstwa, Rzeźby, 

o pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona 

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

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

uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 2007-2013, 

o Biblioteka i czytelnia WSEiZ. 

- Budynek przy ul. Grójeckiej 128. 

W nim znajdują się m.in.:  

o 2 audytoria po 160 miejsc, 

o 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda, 

o 4 sale do ćwiczeń audytoryjnych po ok. 35 miejsc każda, 

o pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki 

Komputerowej, Procesów produkcyjnych i projektowania mebla, 

o Galeria Sztuki. 

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

działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: 

o piętrowym o pow. 380 m2,  

o parterowym pawilonem ogrodowym o pow. 110 m2,  

o pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2,  

które mają własną oczyszczalnię ścieków. 

Znajdują się tutaj m.in.: 

o 5 sal seminaryjnych i projektowych, 

o laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Przetwarzania Surowców Odpadowych, Urządzania 

i Pielęgnowania Krajobrazu, Meteorologii i Klimatologii, Mechaniki Gruntów, 

o pracownia Rysunku i Malarstwa. 

Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, 

gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, terenowe 

prace doświadczalne oraz praktyki na kierunkach: Architektura Krajobrazu i Ochrona 

Środowiska. 
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2. Korzystanie z infrastruktury badawczej WSEiZ 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie udostępnia swoją infrastrukturę badawczą 

pracownikom, doktorantom i studentom do prowadzenia badań rozwojowych związanych 

z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub w związku z realizacją procesu dydaktycznego.  

WSEiZ może wykorzystywać infrastrukturę badawczą do celów komercyjnych, przede wszystkim 

do realizowania projektów badawczo-rozwojowych, szczególnie we współpracy z podmiotami 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Warunki komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej 

każdorazowo określa umowa z podmiotem trzecim. Koła naukowe korzystają nieodpłatnie 

z infrastruktury badawczej WSEiZ na umotywowany wniosek, za zgodą opiekuna koła i Prezydenta 

WSEiZ.  

Infrastrukturą badawczą WSEiZ zarządza Prezydent WSEiZ. 

Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury badawczej określił Rektor WSEiZ zarządzeniem 

nr 11/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

 

3. Dostęp do biblioteki i czytelni 

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 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 Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 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.  

Misja Biblioteki WSEiZ realizowana jest poprzez osiągnięcie następujących celów: 

- rzetelne budowanie księgozbioru Biblioteki zgodnie z kierunkami studiów i potrzebami kadry 

naukowej Uczelni oraz jej studentów, 

- zapewnienie fachowej pomocy przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji, 

- zapewnienie użytkownikom - klientom Biblioteki szybkiego dostępu do zbiorów, 

- udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji na miejscu i na zewnątrz Biblioteki, 

- prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjno–bibliograficznej poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii informacyjnych, 
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- zapewnienie użytkownikom - klientom warunków do pracy własnej w Czytelni, 

- kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim, 

- szkolenie studentów, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania, selekcji 

i wykorzystania informacji, 

- dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Biblioteki.  

Zakres tematyczny księgozbioru Biblioteki związany jest z programem studiów Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania, obejmuje następujące dziedziny: architektura, historia architektury, 

urbanistyka, budownictwo, zarządzanie, marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, 

matematyka, chemia, fizyka, prawo, socjologia, filozofia, etyka, ekologia, ochrona środowiska, 

ochrona przyrody, gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, historia sztuki, historia społeczna, 

eksploatacja samochodów, transport, mechanika, inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, 

geografia, geologia, geodezja, informatyka, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne.  

Biblioteka gromadzi również prace dyplomowe inżynierskie, prace licencjackie oraz prace 

magisterskie absolwentów WSEiZ. W magazynie przechowywane są również archiwalne roczniki 

czasopism. 

Zbiory Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania stanowi ponad 44 000 woluminów. Księgozbiór 

ciągły udostępniany w Czytelni to ok. 280 tytułów czasopism krajowych oraz 13 tytułów czasopism 

zagranicznych. 

Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zawartej umowy 

na „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” 

Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o liczne pozycje z historii architektury, architektury współczesnej 

i budownictwa.  

Studenci Uczelni mają prawo do korzystania z usług Głównej Biblioteki Politechniki Warszawskiej, 

z Biblioteki Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, 

z Biblioteki Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy. 

Z innych bibliotek naukowych w Warszawie studenci mogą korzystać na rewersy międzybiblioteczne, 

a z czytelni po okazaniu ważnej legitymacji. 

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.  
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Biblioteka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 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 dysertacje.  

Biblioteka posiada siedem stanowisk komputerowych, trzy stanowiska dla pracowników – dwa 

do udostępniania, jedno do opracowywania księgozbioru, cztery terminale z dostępem 

do komputerowych katalogów księgozbioru bibliotecznego, księgozbioru Czytelni, prac dyplomowych 

inżynierskich, prac magisterskich w systemie LIBRA 2000.  

Do wyposażenia Biblioteki należy faks i ksero.  

Księgozbiór podręczny Czytelni liczy około 4000 woluminów oraz 81 tytułów czasopism krajowych 

w bieżącej prenumeracie oraz 6 czasopism zagranicznych. Czytelnia oferuje także normy budowlane, 

aktualne poradniki i informatory branżowe związane z kierunkami studiów..  

W księgozbiorze podręcznym Czytelni znalazły się pozycje podstawowe dla poszczególnych dziedzin 

wiedzy. Przede wszystkim są tu pozycje najnowsze, jak też pozycje antykwaryczne głównie z dziedziny 

architektury, których wznowień nie było na rynku wydawniczym od 15-20 lat, a ich tematyka 

i opracowanie jest cały czas aktualne. Znajdują się tu również pozycje wyselekcjonowane 

przez Bibliotekę na podstawie kryterium częstotliwości wypożyczeń.  

Z czytelni mogą w komfortowych warunkach korzystać 24 osoby, z możliwością dostawienia krzeseł 

dla osób pragnących pracować w zespole. Czytelnia dysponuje dwunastoma stanowiskami 

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

plus jedno stanowisko dla pracowników.  

Wszystkie komputery zawierają katalogi księgozbioru podręcznego, księgozbioru bibliotecznego oraz 

katalogi prac inżynierskich i magisterskich. Ponadto, 5 stanowisk komputerowych przygotowano 

do nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. E-learningu. 

Na komputerach w Czytelni studenci mogą pracować z programami AutoCAD2014, ArchiCAD17, 

Matlab, Autodesk Robot Structural Analysis Professional2011. Do dyspozycji użytkowników 

przeznaczono bezpłatnie nowoczesny skaner.   

Powszechny, bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji na świecie studenci mają dzięki 

zasobom Wirtualnej Biblioteki Nauki: 

- zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju: Elsevier, Springer, 

Wiley-Blackwell, EBSCO, Nature, Web of Knowledge, SCOPUS; 

- polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne: AGRO, BazEkon, BazHum, BazTech, CEJSH, Biblioteka 

Wirtualna Matematyki, Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych, PSJC, Słownik Geograficzny 
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Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, książki z zakresu humanistyki i nauk 

społecznych,. 

Biblioteka WSEiZ oferuje także dostęp do innych zasobów wirtualnych między innymi poprzez 

konsorcyjne dostępy do zasobów treściowych oraz abstraktów i zasobów faktograficznych, np.: ACS - 

czasopisma American Chemical Society; AIP/APS - czasopisma American Institute of Physics (AIP) oraz 

American Physical Society (APS); Bazy ekonomiczne; CUP - czasopisma Cambridge University Press; 

Emerald – czasopisma; IEEE - zasoby Institute of Electrical and Electronics Engineers; IOP - 

czasopisma Institute of Physics; Knovel Library - książki i inne zasoby różnych wydawców; LWW - 

czasopisma Lippincott Williams and Wilkins; OUP - czasopisma Oxford University Press; ProQuest - 

pełne teksty publikacji różnych wydawców; Chemical Abstracts - licencja konsorcyjna koordynowana 

przez Politechnikę Wrocławską Informator; INSPEC - fizyka, elektronika i informatyka; MATH – 

matematyka; Reaxys - baza chemiczna; EMIS. 

 

4. Monitoring stanu infrastruktury dydaktycznej WSEiZ 

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i wysokiej jakości procesu dydaktycznego 

oraz osiągnięcia zakładanych w programach kształcenia efektów kształcenia, raz w roku w Wyższej 

Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dokonywany jest kompleksowy przeglądu infrastruktury 

budowlanej 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 lub Prezydent. 

Zaktualizowany spis infrastruktury jest dostarczany pracownikom Dziekanatów, którzy na jego 

podstawie planują w sposób efektywny zajęcia dydaktyczne. 

Sprawy dotyczące monitorowania infrastruktury budowlanej i technicznej Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie uregulowane zostały zarządzeniem Rektora WSEiZ nr 29/2011 z dnia 

30 grudnia 2011 r. 
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IX. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM UCZELNI 

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie przykłada dużą wagę do współdziałania 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, w tym z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi, przedsiębiorstwami, instytucjami i szkołami średnimi, co udowadnia podejmowaniem 

szeregu inicjatyw. 

Do najważniejszych należą: 

- powołanie przy każdym z Wydziałów Uczelni Rady Pracodawców, 

- aktywność Biura Karier - Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ, które utrzymuje regularne 

kontakty z pracodawcami, między innymi poprzez organizowane co roku Targi Pracy, 

- organizowanie wyjazdów poglądowych dla studentów do zakładów produkcyjnych 

współpracujących z Uczelnią i udział przedsiębiorstw w pracach artystycznych studentów, 

- współpraca naukowo-dydaktyczna, między innymi poprzez realizację wspólnych zajęć 

laboratoryjnych, konferencji naukowych, konkursów i wystaw, działalność wydawniczą,  

- współpraca z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa i innymi organizacjami, w tym 

pozarządowymi w zakresie organizacji wspólnych imprez, wystaw, szkoleń i konkursów, 

- współpraca ze szkołami średnimi, między innymi w zakresie patronatu nad konkursami 

dla młodzieży, 

- współpraca w ramach inicjatywy ARCHISTARTER, 

- współpraca z ośrodkami naukowymi i pracodawcami z zagranicy poprzez między innymi udział 

w programie Unii Europejskiej ERASMUS. 

 

1. Rada Pracodawców 

W trosce o rozwój i intensyfikację współpracy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

z interesariuszami zewnętrznymi, wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu i administracji 

publicznej województwa mazowieckiego, przy każdym z Wydziałów powołano Radę Pracodawców. 

Jej celem jest kształtowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej Uczelni, dostosowanej do rzeczywistych 

wymogów rynku pracy, budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia oraz kreowanie warunków 

do rozwijania wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady.  

Członkami Rady są przedstawiciele szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego, działający 

w obszarach związanych z kierunkami studiów prowadzonymi przez poszczególne Wydziały, w tym 

w szczególności: właściciele i kadra kierownicza firm, przedstawiciele instytucji publicznych regionu 

mazowieckiego, reprezentanci samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych, instytucji 
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zrzeszających pracodawców oraz inne osoby i podmioty zainteresowane funkcjonowaniem i efektami 

działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni. 

Współpraca w ramach wydziałowych Rad Pracodawców przyczyniać się będzie również do wzrostu 

jakości kształcenia, jak i atrakcyjności samego procesu dydaktycznego. Działalność Rad Pracodawców 

umożliwi studentom praktyczną implementację zdobywanej przez nich wiedzy oraz poznanie 

specyfiki i złożoności procesu funkcjonowania różnych podmiotów rynku. Ułatwi także bezpośredni 

kontakt z przedstawicielami zrzeszonych instytucji. Studenci będą mieli również możliwość 

opracowania swoich prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracujących 

przedsiębiorstw i instytucji. Rady Pracodawców stworzą studentom możliwość odbywania praktyk 

oraz uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach. 

Planowane jest także włączenie przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w Radach Pracodawców 

w proces kształcenia, jako współprowadzących zajęcia praktyczne lub specjalnościowe. Uczelnia 

zakłada uczestnictwo przedstawicieli Rad Pracodawców w rozwijaniu programu kształcenia 

na prowadzonych kierunkach, w szczególności w zakresie oferowanych specjalności. Przewiduje się 

również możliwość udziału pracodawców w egzaminach dyplomowych. 

Dzięki tego rodzaju działaniom możliwe będzie wykorzystanie potencjału pracodawców i ich 

aktywności w przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Wydziałowe Rady Pracodawców będą także wyśmienitym forum wymiany myśli, doświadczeń 

i rozszerzania płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelnią i zrzeszonymi podmiotami, przyczyniając się 

jednocześnie do ułatwienia swobodnego przepływu idei między światem nauki, biznesu 

i administracji publicznej. 

Przewiduje się także, że dzięki współdziałaniu, w tej formie, z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

możliwa będzie intensyfikacja współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych 

odpowiadających na potrzeby społeczeństwa i gospodarki. 

 

2. Biuro Karier - Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej 

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie działa Biuro Karier pod nazwą „Biuro 

Przedsiębiorczości Akademickiej”, które jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną 

1 grudnia 2002 r. zarządzeniem nr 6/2002 Rektora Uczelni, na mocy uchwały Senatu WSEiZ z dnia 

26 lutego 2002 r. 
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Jednostka została zarejestrowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i wchodzi w skład Mazowieckiej 

Sieci Biur Karier. Biuro Karier WSEiZ współpracuje także z innymi biurami w szkołach wyższych 

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. 

Misją Biura Karier jest udzielanie studentom i absolwentom WSEiZ pomocy w wyborze drogi rozwoju 

zawodowego oraz ułatwienie im znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom 

i aspiracjom. Głównym celem Biura Karier WSEiZ jest pogłębianie wiedzy studentów i absolwentów 

dotyczącej realiów rynku pracy, doskonalenie ich umiejętności poruszania się po rynku pracy 

oraz mobilizowanie ich do aktywnego i efektywnego poszukiwana zatrudnienia, odpowiadającego ich 

kompetencjom i marzeniom. 

Podstawowe zadania Biura Karier to: 

- pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk między innymi poprzez prowadzenie bazy 

danych ofert pracy stałej i dorywczej, staży i praktyk oraz przesyłanie spersonalizowanych 

propozycji zatrudnienia do zarejestrowanych w Biurze Karier studentów i absolwentów, 

- poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania w celu szeroko rozumianego planowania 

ścieżki rozwoju zawodowego, 

- organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. 

z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, 

określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy, 

- współpraca z pracodawcami m.in. podczas corocznie organizowanych prezentacji firm na Targach 

Pracy, 

- współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Samorządem Studenckim na polu 

promowania szeroko rozumianej przedsiębiorczości, 

- współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Biurami Karier w Polsce i za granicą. 

 

Siedziba Biura znajduje się w budynku Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 w pokoju nr 148. 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00. 

 

3. Program Erasmus 

Udział WSEiZ w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ jest jednym z priorytetowych 

elementów wdrażania Strategii umiędzynarodowienia kształcenia w Uczelni i z pewnością należy 

do kluczowych zadań mających wpływ na jakość kształcenia. 

Jednostką odpowiedzialną za współpracę międzynarodową, w tym realizację programu Erasmus+ 

(od roku 2003), jest Dział Marketingu i Współpracy Międzynarodowej WSEiZ.   
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ERASMUS+ jest to program edukacyjny Unii Europejskiej, którego głównym celem jest wsparcie 

współpracy międzynarodowej pomiędzy szkołami wyższymi.  

ERASMUS+ wspiera takie działania jak wymiana studentów, wymiana nauczycieli akademickich 

i pracowników, wdrażanie systemu ECTS (European Credit Transfer System), ułatwiającego zaliczanie 

okresu studiów zagranicznych, podejmowanie wspólnych projektów dotyczących opracowania 

intensywnych kursów kształcenia. 

Udział w programie ERASMUS+ polegający na realizacji zagranicznych wymiennych studiów 

lub praktyk oraz wymianie nauczycieli akademickich i pracowników uczelni, umożliwia zapoznanie się 

z innymi metodami nauczania i uczenia się, innymi strukturami organizacji uczelni, a także jest okazją 

do sprawdzenia i rozwijania umiejętności nauczania i uczenia w języku obcym. W przypadku kadry 

dydaktycznej doświadczenie zdobyte w czasie pobytu na uczelni partnerskiej może zaowocować 

wprowadzeniem nowych europejskich rozwiązań do zajęć na uczelni macierzystej. Doświadczenie to 

otwiera możliwości nawiązywania nowych kontaktów, podejmowania wspólnych działań i projektów, 

które w istotny sposób przyczyniają się do zapewniania jakości kształcenia. 

Współpraca międzynarodowa w ramach programu ERASMUS+ może także przyczynić się 

do zainicjowania wspólnych przedsięwzięć naukowych między uczelniami i przerodzić się 

w intensywniejszą, bilateralną formę współpracy.  

Każdy stypendysta programu Erasmus+ ma zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów 

zrealizowanego w uczelni partnerskiej albo praktyki odbywanej w zagranicznej instytucji, po 

spełnieniu warunków określonych w porozumieniu o programie studiów (Learning Agreement for 

Studies) lub w porozumieniu o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Oznacza to 

uznanie okresu studiów lub praktyki za równoważne w stosunku do okresu studiów lub praktyki 

w WSEiZ. 

Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych są jednym z elementów 

polityki stałego podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej i administracyjnej WSEiZ. 

Obecnie Uczelnia posiada tzw. Rozszerzoną Kartę Erasmus na lata 2014-2020. 

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+ oraz Zasadach kwalifikacji 

pracowników WSEiZ, ubiegających się o wyjazdy w celu prowadzenia zajęć oraz w celach 

szkoleniowych w ramach programu Erasmus+, wprowadzonych zarządzeniem Rektora WSEiZ 

nr 6/2015 z dnia 10 marca 2015 r. 
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4. Warszawska Szkoła Zdrowia 

Warszawska Szkoła Zdrowia (WSZ), powstała jako unikatowa wolna wszechnica społeczna, oparta 

na wolontariacie, otwarta dla wszystkich, która już 25. rok szerzy wiedzę o zdrowiu i zapobieganiu 

chorobom społecznym. Od maja 2011 r. Warszawska Szkoła Zdrowia działa jako jednostka 

ogólnouczelniana przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie o nazwie „Warszawska 

Szkoła Zdrowia przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania”. 

Warszawska Szkoła Zdrowia z powodzeniem włączyła się w szeroką akcję propagowania zdrowego 

stylu życia i kształtowania postaw prozdrowotnych. Ta wszechnica krzewi wśród mieszkańców stolicy 

i okolic wiedzę o zdrowiu oraz zapobieganiu chorobom społecznym, znajdując uznanie nie tylko 

w kraju, lecz także za granicą. Dowodzi tego umieszczenie w 2007 roku Warszawskiej Szkoły Zdrowia 

w Katalogu Dobrych Praktyk Unii Europejskiej, wśród 100 najlepszych pozarządowych organizacji 

w Europie. 

Celem WSZ jest nauczanie zdrowego stylu życia jako podstawy zapobiegania głównie chorobom 

społecznym, kształtowanie umiejętności zachowania i doskonalenia zdrowia.  

Inicjatorką, założycielką i kierownikiem Warszawskiej Szkoły Zdrowia jest prof. ndzw. dr hab. Irena 

Celejowa, która została odznaczona przez Prezydenta m.st. Warszawy prestiżowym „Medalem 

Okolicznościowym IV Wieki Stołeczności Warszawy" za obywatelską postawę i szczególny wkład 

pracy dla dobra Rzeczypospolitej. 

Realizując hasło Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): „Twoje zdrowie w Twoich rękach", 

Warszawska Szkoła Zdrowia od 25 lat, raz w miesiącu (od października do czerwca) prowadzi otwarte 

wykłady popularnonaukowe dla mieszkańców stolicy i okolic. Wykładowcami, którzy pracują 

w wolnej wszechnicy bez wynagrodzenia, są wybitni specjaliści, także kierownicy i dyrektorzy 

instytutów naukowych, katedr i zakładów w uczelniach ( Polskiej Akademii Nauk, Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego (dawnej Akademii Medycznej), SGGW, Wojskowej Akademii Medycznej, 

Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Instytutu Badań Edukacyjnych, 

Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Farmaceutycznego, Instytutu Reumatologicznego, Instytutu 

Gruźlicy i Chorób Płuc, Instytutu Żywności i Żywienia, Szpitala MSWiA, Szpitala Zakaźnego, Polskiego 

Towarzystwa Higienicznego, Towarzystwa Planowania Rodziny, Narodowego Instytutu Zdrowia.  

Tematyka wykładów obejmuje najważniejsze problemy zdrowotne w Polsce, występujące w skali 

społecznej. Od początku istnienia Warszawskiej Szkoły Zdrowia do czerwca 2011 r. przeprowadzono 

204 wykłady, w których każdorazowo uczestniczyło od 100 do 300 i więcej słuchaczy.  

Ponadto, opublikowano zbiór wykładów w formie dwóch monografii pt. Warszawska Szkoła Zdrowia - 

cz. I, jako nr 48 czasopisma „Problemy Higieny" Polskiego Towarzystwa Higienicznego (1996), 
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z wyborem wykładów wygłoszonych w pierwszym pięcioleciu i część II, jako nr 49 „Problemów 

Higieny" PTH (1998) z wyborem wykładów wygłoszonych w okresie dziesięciolecia istnienia Szkoły. 

Oba tomy ukazały się pod redakcją prof. Ireny Celejowej. Sponsorami wydawnictw były: Ministerstwo 

Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Zarząd m.st. Warszawy. Wykłady z lat 

1999-2000 ukazały się w sześciu zeszytach serii pt. „Szkoła Zdrowia" na łamach czasopisma „EKO-

DOM". 

W wyniku wygranego konkursu Ministerstwa Zdrowia, w 2001 r. ukazało się nowe czasopismo 

„Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia". Redaktorem naczelnym „Roczników WSZ" jest również 

prof. Irena Celejowa. 

 

5. ARCHISTARTER 

Inicjatywa ARCHISTARTER to cykl wydarzeń dedykowany nie tylko miłośnikom architektury, ale także 

tym którzy stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy. 

Na cyklicznych, organizowanych raz w miesiącu spotkaniach, poruszane są praktyczne aspekty 

funkcjonowania na rynku pracy, mające duży wpływ na jakość pracy, między innymi: 

- jak rozmawiać z klientem? 

- jak przejść formalne procedury związane z uruchomieniem działalności gospodarczej? 

- jakie są skuteczne narzędzia marketingowe? 

- jakie są podstawy prowadzenia firmy – od księgowości po jej promocję? 

Prezentowane są także ciekawe, innowacyjne materiały i rozwiązania architektoniczne i budowlane. 

Spotkania ARCHISTARTERA to jednocześnie doskonała okazja, aby poznać ludzi z wielu branż 

i środowisk gospodarczych w celu budowania własnego kapitału na rynku zawodowym. Wyłącznie dla 

uczestników spotkań możliwe są wizyty w fabrykach i warsztatach firm współpracujących 

z ARCHISTARTEREM. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 
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X. BADANIA MONITORUJĄCE JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W WSEiZ 

 

W trosce o zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie wprowadzono zarządzeniem nr 28/2012 Rektora z dnia 28 września 2012 r. Regulamin 

prowadzenia badań monitorujących jakość kształcenia (zmieniony zarządzeniem nr 19/2014 z dnia 

26 września 2014 r.). 

Dokument ten w sposób szczegółowy określa podmioty, narzędzia, zakresy, częstotliwość, procedury 

oraz jednostkę odpowiedzialną za ich przeprowadzenie i sposób wykorzystania wyników 

prowadzonych badań. 

Główne badania monitorujące jakość kształcenia w Uczelni zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Nazwa badania 
Podmiot 

badań 

Narzędzie 

badawcze 

Częstotliwość 

badania 

Jednostka 

realizująca 

badanie 

Badanie rekrutacyjne 

kandydaci na 

studentów 

i studenci 

ankieta raz w roku 

Dział Jakości 

Nauczania i 

Badań 

Ocena funkcjonowania 

administracji oraz 

organizacji procesu i 

zaplecza dydaktycznego 

studenci ankieta w trybie ciągłym 

Ocena nakładu pracy na 

zajęciach dydaktycznych 
studenci ankieta 

regularnie w trakcie 

trwania semestru 

Ocena praktyk 

zawodowych 
studenci ankieta raz w roku 

Ewaluacja pracy 

nauczycieli akademickich 

przez studentów 

studenci ankieta raz w semestrze 

Badanie oczekiwań 

pracodawców 
pracodawcy ankieta w trybie ciągłym 

 

Ponadto, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie prowadzone są regularnie: 

- monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie, którego zasady określa zarządzenie nr 31/2013 Rektora z dnia 20 grudnia 2013 r., 

- hospitacje zajęć dydaktycznych, opisane w punkcie VI.3 niniejszego dokumentu, których sposób 

realizacji reguluje zarządzenie nr 14/2012 Rektora z dnia 28 września 2012 r. 

 

Sposób prowadzenia ewaluacji pracy nauczycieli akademickich przez studentów został opisany 

w punkcie VI.4 niniejszego dokumentu. 
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1. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WSEiZ 

Celem badań jest pozyskanie informacji o losach zawodowych absolwentów Uczelni, w szczególności 

o ich stopniu przygotowania do pracy zawodowej, ścieżkach dalszego rozwoju, rodzaju wykonywanej 

pracy, a także o ich ocenie programu kształcenia. 

Monitorowanie losów absolwentów prowadzi się nie rzadziej niż po trzech i pięciu latach od dnia 

ukończenia studiów. Badanie, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych Uczelni może być 

prowadzone częściej, tzn. w krótszych interwałach czasowych. 

Badanie absolwentów ma na celu uzyskanie informacji na temat:  

- losów absolwentów na rynku pracy,  

- rodzaju wykonywanej pracy,  

- zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem studiów,  

- sposobów poszukiwania pracy i okoliczności ich znalezienia,  

- czynnikach decydujących o wyborze pracodawcy,  

- zajmowanego stanowiska,  

- ścieżek ich dalszego rozwoju,  

- stopnia efektywności programów kształcenia,  

- stopnia przygotowania do pracy zawodowej,  

- spełnienia oczekiwań względem Uczelni (dydaktycznych, organizacyjnych), 

- czynników decydujących o wyborze kierunku,  

- elementów decydujących o wyborze Uczelni,  

- efektywności działań podejmowanych przez Biuro Karier,  

- analizy demograficznej (wiek, płeć, miejsce zamieszkania).  

Badaniu monitorowania losów absolwentów WSEiZ podlegają wszyscy absolwenci prowadzonych 

przez Uczelnię kierunków studiów, pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.  

Narzędziem badawczym jest ankieta do samodzielnego wypełnienia przez respondentów, składająca 

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

(za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego). Uzupełnienie badania 

może stanowić forma papierowa, która jest przesyłana na wskazany przez absolwenta adres 

zamieszkania oraz forma elektroniczna, przesyłana programem poczty elektronicznej na wskazany 

przez studenta adres. 

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

raport z badania. Raport przekazywany jest Rektorowi Uczelni, Dziekanom Wydziałów i innym 
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podmiotom odpowiedzialnym za zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w Wyższej Szkole 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w celu dokonania analizy stopnia dostosowania programu 

kształcenia do potrzeb rynku pracy i jego doskonalenia. 

Za realizację i opracowanie wyników badań monitorowania karier zawodowych absolwentów 

odpowiada Dział Jakości Nauczania i Badań. 

 

2. Badanie rekrutacyjne 

Celem badania jest określenie czynników decydujących o wyborze Uczelni i kierunku studiów, a także 

stopniu efektywności procesu rekrutacji, w szczególności działań marketingowych i promocyjnych 

oraz kanałów komunikacyjno-informacyjnych WSEiZ. 

W badaniu biorą udział kandydaci na studia oraz studenci pierwszego roku wszystkich prowadzonych 

przez Uczelnię kierunków studiów, pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Narzędziem badawczym jest anonimowa ankieta, w formie wydruku do samodzielnego wypełnienia 

przez studentów, składająca się z pytań zamkniętych.  

Raport zawierający wyniki badania jest przygotowywany przez Dział Jakości Nauczania i Badań 

w maju każdego roku i przekazywany Rektorowi Uczelni, Dziekanom Wydziałów oraz innym 

zainteresowanym podmiotom Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w celu dokonania 

analizy i wprowadzenia stosownych zmian w procesie rekrutacji i komunikowania się z kandydatami 

na studentów.  

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie badania jest Dział Jakości Nauczania i Badań Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

 

3. Ocena 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, które stanowić będą podstawę do wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie 

jakości obsługi studentów oraz zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury dydaktycznej. 

W badaniu oceny funkcjonowania administracji oraz organizacji procesu i zaplecza dydaktycznego 

biorą udział wszyscy studenci prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów, pierwszego 

i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. 
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Narzędziem badawczym jest anonimowa ankieta, w formie wydruku 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 ewaluacyjne w trybie ciągłym, tj. przez cały rok akademicki. Wypełnione 

ankiety umieszczają w specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynkach ewaluacyjnych, 

ulokowanych w budynkach Uczelni. 

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 Wyższej Szkole Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie badań oraz opracowanie ich wyników jest Dział 

Jakości Nauczania i Badań Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

 

4. Ocena nakładu pracy na zajęciach dydaktycznych 

Celem badania jest pozyskanie informacji o ocenie przez studentów nakładu pracy, jaki niezbędny 

jest do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu.  

Zebrane informacje służą zweryfikowaniu prawidłowości przypisania danemu przedmiotowi punktów 

ECTS, a następnie ewentualnej modyfikacji programu kształcenia i planu studiów. 

W badaniu biorą udział studenci prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów, pierwszego 

i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Narzędziem badawczym jest anonimowa 

ankieta, w formie wydruku do samodzielnego wypełnienia przez studentów, w której student wpisuje 

szacunkową liczbę godzin, jaką przeznaczył na jedną z form pracy samodzielnej, jak np. lektura 

literatury niezbędnej do realizacji przedmiotu, przygotowanie się do zajęć, wykonanie projektów, itp.  

Raport zawierający wyniki badania jest przygotowywany przez Dział Jakości Nauczania i Badań 

i przekazywany Dziekanom Wydziałów oraz innym podmiotom odpowiedzialnym za zapewnienie 

i doskonalenie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w tym 

w szczególności Koordynatorom Przedmiotów, Zespołom Dydaktycznym Tematycznym i komisjom 

ds. jakości. Raporty udostępniane są również Rektorowi oraz przedstawicielom Samorządu 

Studentów WSEiZ.  
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Wyniki ocen nakładu samodzielnej pracy studenta omawiane są podczas posiedzeń Rad Wydziałów 

oraz komisji ds. jakości, w celu wprowadzenia stosownych zmian w planie studiów i programie 

kształcenia. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie badania jest Dział Jakości Nauczania i Badań Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

 

5. Ocena praktyk zawodowych 

Badanie prowadzone jest w celu uzyskania informacji o ocenie realizowanej przez studenta praktyki 

zarówno pod względem organizacyjnym, jak i wykonywanych obowiązków oraz czynności, a także 

osiąganych efektów kształcenia i poziomu spełnienia oczekiwań dotyczących miejsca praktyki.  

Wyniki badania służą podniesieniu jakości realizacji studenckich praktyk zawodowych, doskonaleniu 

ich programów i procesu nadzoru nad ich przebiegiem. 

W badaniu biorą udział studenci prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów pierwszego 

stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy realizowali praktykę zawodową. Narzędziem 

badawczym jest anonimowa ankieta, w formie wydruku do samodzielnego wypełnienia 

przez studentów. Badanie przeprowadzane jest raz w roku akademickim. 

Na podstawie zebranych informacji Dział Jakości Nauczania i Badań przedstawia raport zawierający 

wyniki, który przekazywany jest Rektorowi Uczelni, Dziekanom Wydziałów oraz innym podmiotom 

odpowiedzialnym za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie, w tym w szczególności Zespołom Dydaktycznym ds. Praktyk i komisjom 

ds. jakości. Raporty udostępniane są również przedstawicielom Samorządu Studentów WSEiZ.  

Wyniki ocen studenckiej oceny praktyk zawodowych omawiane są podczas posiedzeń Rad 

Wydziałów, Zespołów Dydaktycznych ds. Praktyk i komisji ds. jakości, w celu ewentualnego 

wprowadzenia stosownych zmian w programie praktyk i sposobie ich organizacji oraz udoskonalenia 

programu kształcenia. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie badania jest Dział Jakości Nauczania i Badań Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

 

6. Badanie oczekiwań pracodawców 

Celem badania jest uzyskanie od pracodawców oceny stopnia przygotowania absolwentów uczelni 

do podjęcia pracy, wskazania ich mocnych i słabych stron oraz określenie oczekiwań pracodawców 
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w zakresie kompetencji absolwentów. Badanie ma również wskazać, jakie główne czynniki decyzyjne 

są stosowane w procesach rekrutacji. 

Wyniki badania służą także określeniu poziomu dostosowania programów i metod kształcenia 

do potrzeb oraz oczekiwań pracodawców, a tym samym stanowią jeden z elementów ewentualnej 

modyfikacji programów kształcenia w Uczelni. 

Raport z badania może też zostać wykorzystany przez Biuro Karier – Biuro Przedsiębiorczości 

Akademickiej WSEiZ do przygotowania pełniejszych zaleceń dla studentów w zakresie tego, jakie są 

podstawowe oczekiwania pracodawców i w jaki sposób powinni się przygotować do wyjścia na rynek 

pracy. 

Grupą docelową badania są właściciele i kadra kierownicza firm, przedstawiciele instytucji 

publicznych regionu mazowieckiego, reprezentanci samorządów zawodowych, organizacji 

pozarządowych i inne podmioty, którzy zatrudniali absolwentów szkół wyższych, w tym absolwentów 

WSEiZ.  

Badanie prowadzone jest w trybie ciągłym, przez cały rok akademicki. Narzędziem badawczym jest 

ankieta do samodzielnego wypełnienia przez respondentów, która może być dostosowywana 

do określonego kierunku studiów.  

Każdego roku w czerwcu, na podstawie wygenerowanych i opracowanych danych, sporządzany jest 

raport z badania, który opracowuje Dział Jakości Nauczania i Badań WSEiZ. 

Raport przekazywany jest Rektorowi Uczelni, Dziekanom Wydziałów i innym podmiotom 

odpowiedzialnym za zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie, w tym komisjom ds. jakości, w celu dokonania analizy stopnia 

dostosowania programów kształcenia do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Raporty udostępniane są 

również przedstawicielom Samorządu Studentów WSEiZ. Ponadto, każdy student może uzyskać 

informację o wynikach badania w Dziale Jakości Nauczania i Badań. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie badania jest Dział Jakości Nauczania i Badań Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 
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XI. DOSKONALENIE PROCESU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest w sposób ciągły doskonalony pod względem jego 

skuteczności. 

Podstawową formą doskonalenia są: 

- samodoskonalenie, 

- działania korygujące i zapobiegawcze, 

które obejmują całość procesów związanych z jakością kształcenia na Uczelni.  

Ze względu na wielopoziomowość Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia w WSEiZ samodoskonalenie oraz działania korygujące i/lub zapobiegawcze opierają się 

na współdziałaniu wszystkich zaangażowanych podmiotów i prowadzone są na każdym z poziomów: 

- student – nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, 

- nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia – Koordynator Przedmiotu, 

- Koordynator Przedmiotu – Zespół Dydaktyczny Tematyczny, 

- nauczyciele akademiccy –Zespół Dydaktyczny ds. Praktyk, Zespół Dydaktyczny ds. Dyplomowania, 

- Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, 

- Rada Wydziału, 

- Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, 

- Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

- Rektor, 

- Senat. 

Podstawą do podjęcia działań doskonalących, korygujących i/lub zapobiegawczych może być ustne 

lub pisemne zgłoszenie ich potrzeby przez studenta lub pracownika Uczelni.  

Skuteczność działań doskonalących, korygujących i/lub zapobiegawczych zapewnia stosowanie 

zasady subsydiarności, która polega na podejmowaniu działań przez jednostki o charakterze 

uczelnianym, wtedy gdy działania jednostek niższego szczebla i wydziałowych są nieefektywne 

lub niesatysfakcjonujące. Oznacza to, że udział w doskonaleniu procesu zapewniania jakości 

kształcenia bierze każdy interesariusz wewnętrzny i zewnętrzny Uczelni. 

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia po zakończeniu roku akademickiego sporządzają 

sprawozdania, które przekazują Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. Sprawozdania 

zawierają podsumowanie prac Komisji oraz ewentualne wnioski dotyczące zmian, w tym dotyczące 

doskonalenia systemu zapewniania jakości. 
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Na poziomie uczelnianym, podstawę do wprowadzenia działań doskonalących, w tym korygujących 

i zapobiegawczych, stanowią raporty i sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

a także zalecenia, sugestie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia WSEiZ. 

Nadzór nad działaniami doskonalącymi sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.  

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dodatkową formą doskonalenia Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia może być przegląd Systemu, którego 

dokonuje się w okresach rocznych, każdorazowo za miniony rok akademicki.  

Termin przeglądu ustala Rektor na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Skład 

zespołu dokonującego przeglądu jest określany przez władze Uczelni. Jeśli Rektor uzna to za zasadne 

zwołuje przegląd Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w trybie 

nadzwyczajnym, ustalając terminy przygotowania przeglądu. 

Przegląd dokonywany jest nie później niż 5 miesięcy od zakończenia roku akademickiego 

za poprzedni rok akademicki. Przegląd ten jest przygotowywany w oparciu o informacje opracowane 

przez podmioty zapewniania jakości kształcenia funkcjonujące w Uczelni.  

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia odpowiada za: 

- przygotowanie analiz i wniosków na przegląd, w oparciu o informacje opracowane 

przez podmioty zapewniania jakości kształcenia funkcjonujące w Uczelni, 

- opracowanie protokołu przeglądu. 

Rektor Uczelni i Dziekani Wydziałów odpowiadają za: 

- ocenę Systemu i decyzje w zakresie ewentualnych działań doskonalących, korygujących 

i/lub zapobiegawczych, 

- przekazanie protokołu przeglądu Senatowi Uczelni oraz Radom Wydziałów. 

 


