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Nazwa ocenianego kierunku studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Poziom/y studiów:  I i II STOPIEŃ 

2. Forma/y studiów:  STACJONARNE 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA; NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

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

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej 

w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I 
ENERGETYKA 

I stopień: 192 80 

II stopień: 75 80 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

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

kierunku. 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU 
I stopień: 48 20 

II stopień: 19 20 

 

Na studiach prowadzone jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

☐ TAK   ☐ NIE 

 

 

  

 

1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

A. Efekty uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska – profil 

ogólnoakademicki: 

− „Odniesienie – symbol” – odniesienie do uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia PRK, 

na poziomie 6 dla studiów pierwszego stopnia, określonych w załączniku do ustawy o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 226), 

− „Odniesienie – symbol I/III” – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK, na poziomie 

6 dla studiów pierwszego stopnia, określonych przez rozporządzenie w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2218); z uwzględnieniem charakterystyk drugiego stopnia inżynierskich (dla studiów 

kończących się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera). 

Lp. 
Symbol 
efektu 

uczenia się 
Efekt uczenia się 

Odniesienie – 
symbol I/III 

Odniesienie 
– symbol 

1 2 3 4 5 

WIEDZA 

1 K_W01 

Posiada wiedzę z matematyki pozwalającą na 
posługiwanie się metodami matematycznymi 
właściwymi dla kierunku ochrona środowiska, w tym 
wykonywanie obliczeń inżynierskich, statystycznych 
oraz budowę modeli matematycznych i interpretację 
zjawisk przyrodniczych. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

2 K_W02 

Posiada wiedzę z fizyki pozwalającą na posługiwanie 
się modelami i pojęciami właściwymi dla kierunku 
ochrona środowiska, rozumienie odpowiednich 
pojęć i interpretację zjawisk przyrodniczych oraz 
formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań 
inżynierskich. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

3 K_W03 
Posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z 
podstawowych działów chemii obejmującą chemię 
nieorganiczną, organiczną i fizyczną. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

4 K_W04 
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologii oraz 
podstawową z zakresu biochemii, biotechnologii i 
mikrobiologii. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

5 K_W05 
Ma wiedzę z zakresu inżynierii środowiska, ochrony 
przyrody, ekologii i ekotoksykologii. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

6 K_W06 

Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu 
ochrony środowiska oraz zna ich powiązania z innymi 
dyscyplinami przyrodniczymi. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

7 K_W07 
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk o ziemi w 
tym m.in. geologii, hydrogeologii, hydrologii, 
meteorologii i klimatologii. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

8 K_W08 
Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych i 
biologicznych podstaw procesów zachodzących w 
środowisku naturalnym. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 
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9 K_W09 

Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dotyczącego 
poszczególnych komponentów środowiska 
naturalnego: powierzchni ziemi, wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz atmosfery. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

10 K_W10 

Posiada wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami 
naturalnymi, jak również gospodarowania odpadami 
i oczyszczania ścieków oraz cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych. 

I.P6S_WG  

I.P6S_WK  

III.P6S_WG 

P6U_W 

11 K_W11 

Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych 
technik i narzędzi badawczych monitorowania oraz 
ochrony poszczególnych komponentów środowiska 
naturalnego przed zanieczyszczeniami. 

I.P6S_WG 

III.P6S_WG 
P6U_W 

12 K_W12 

Posiada ogólną orientację w aktualnych trendach 
rozwojowych w ochronie i inżynierii środowiska, w 
tym w szczególności dotyczące zrównoważonego 
rozwoju i walki z zagrożeniami cywilizacyjnymi. 

I.P6S_WK 

III.P6S_WG 
P6U_W 

13 K_W13 

Posiada wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem 
w tym m.in. planowania przestrzennego i 
zarządzania danymi przestrzennymi z 
wykorzystaniem baz danych i systemów GIS. 

I.P6S_WK P6U_W 

14 K_W14 

Posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, oraz uwarunkowań 
środowiskowych prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

I.P6S_WK  

III.P6S_WK 
P6U_W 

15 K_W15 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii 
informacyjnych, w tym znajomość pakietów 
biurowych, statystycznych, do obliczeń inżynierskich, 
wizualizacji danych oraz grafiki inżynierskiej. 

I.P6S_WG P6U_W 

16 K_W16 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, 
ekonomiki i prawa ochrony środowiska oraz 
uwarunkowań społecznych i pozatechnicznych 
działalności inżynierskiej w dziedzinie ochrony 
środowiska. 

I.P6S_WK  

III.P6S_WK 
P6U_W 

17 K_W17 
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ergonomii. 

I.P6S_WK P6U_W 

18 K_W18 

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą transferu 
technologii z zakresu ochrony środowiska oraz 
komercjalizacji wyników badań, w tym zagadnień 
ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i 
prawa patentowego, potrafi korzystać z zasobów 
informacji patentowej. 

I.P6S_WK  

III.P6S_WK 
P6U_W 

19 K_W19 

Posiada ogólną wiedzę o aspektach ekologicznych 
procesów wytwarzania energii i podstawowych 
procesów przemysłowych oraz o alternatywnych 
źródłach energii, aspektach technicznych, 
ekologicznych i ekonomicznych ich wykorzystania. 

I.P6S_WG  

I.P6S_WK  

III.P6S_WG 

P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

1 K_U01 
Potrafi pozyskiwać i rozumie informacje z literatury, 
baz danych i innych źródeł; potrafi interpretować 
uzyskane informacje, oraz oceniać ich rzetelność i 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 
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wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać 
opinie. 

2 K_U02 
Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w 
środowisku zawodowym, w tym także w języku 
obcym. 

I.P6S_UK P6U_U 

3 K_U03 

Posługuje się poprawnie terminologią i 
nomenklaturą stosowaną w dziedzinie ochrony 
środowiska i w dziedzinach pokrewnych, również w 
języku obcym. 

I.P6S_UK P6U_U 

4 K_U04 

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 i umie 
posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu 
ochrony środowiska w stopniu niezbędnym do 
posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą 
fachową. 

I.P6S_UK P6U_U 

5 K_U05 

Potrafi samodzielnie przedstawić wyniki badań 
własnych w postaci samodzielnie przygotowanej 
rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie 
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich 
znaczenie na tle innych podobnych badań. 

I.P6S_UW 

I.P6S_UK 

I.P6S_UO 

III.P6S_UW 

P6U_U 

6 K_U06 
Potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację 
z zakresu studiowanego zagadnienia lub realizacji 
zadania badawczego, w tym także w języku obcym. 

I.P6S_UW 

I.P6S_UK 

I.P6S_UO 

III.P6S_UW 

P6U_U 

7 K_U07 

Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze 
wyniki badań i odkryć dokonanych w zakresie 
ochrony środowiska i pokrewnych dyscyplin 
przyrodniczych. 

I.P6S_UK 

I.P6S_UO 

III.P6S_UW 

P6U_U 

8 K_U08 

Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami 
informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami 
komputerowymi wspomagającymi realizację zadań 
inżynierskich z zakresu ochrony środowiska. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

9 K_U09 

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i 
wykonywania badań eksperymentalnych, realizacji 
prostych zadań badawczych i przeprowadzenia 
ekspertyz pod opieką opiekuna naukowego. 

I.P6S_UO 

III.P6S_UW 
P6U_U 

10 K_U10 

Posiada umiejętność interpretacji i krytycznej 
dyskusji wyników prowadzonych badań, a także jest 
zdolny do wyciągania wniosków w celu modyfikacji 
wcześniej przyjętych założeń. 

I.P6S_UK 

I.P6S_UU 

III.P6S_UW 

P6U_U 

11 K_U11 

Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe i 
statystyczne, eksperymentalne i analityczne do 
formułowania i rozwiązywania problemów w 
zakresie badania i ochrony środowiska naturalnego. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

12 K_U12 
W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe 
zjawiska związane z istotnymi procesami 
zachodzącymi w środowisku naturalnym. 

I.P6S_UW 

I.P6S_UK 

III.P6S_UW 

P6U_U 
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13 K_U13 
Potrafi stosować zasady projektowania monitoringu 
środowiska oraz potrafi interpretować dane 
pomiarowe. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

14 K_U14 
Potrafi oceniać zagrożenia poszczególnych 
komponentów środowiska i zdrowia ludzkiego 
związane z działalnością człowieka. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

15 K_U15 
Posługuje się podstawowymi technikami 
laboratoryjnymi w zakresie badania stanu 
środowiska naturalnego. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

16 K_U16 
Stosuje metody analityczne i aparaturę do 
prowadzenia badań i obserwacji stanu środowiska w 
laboratorium i w terenie. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

17 K_U17 
Zna zasady BHP i stosuje podstawowe regulacje 
prawne umożliwiające odpowiedzialne stosowanie 
nabytej wiedzy w pracy zawodowej. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

18 K_U18 
Potrafi stosować zasady racjonalnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi oraz 
wykorzystywać alternatywne źródła energii. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

19 K_U19 
Potrafi wykorzystać oraz ocenić przydatność 
rutynowych metod i technik służących ochronie 
środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

20 K_U20 

Posiada umiejętności w zakresie wykorzystania 
istniejących i opracowania nowych metod i technik 
oczyszczania ścieków, gazów odlotowych i 
gospodarowania odpadami. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

21 K_U21 
Potrafi przeprowadzać ocenę oddziaływania 
przedsięwzięć i inwestycji na różne komponenty 
środowiska naturalnego. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

22 K_U22 
Potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju i 
potrafi wykazać zagrożenia związane z rozwojem 
cywilizacyjnym. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

23 K_U23 
Potrafi zarządzać informacjami związanymi z 
ochroną środowiska, w tym umie interpretować 
dane o charakterze przestrzennym. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

24 K_U24 
Posiada umiejętność samodzielnego projektowania 
prostych systemów lub procesów stosowanych w 
ochronie środowiska. 

I.P6S_UW 

III.P6S_UW 
P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

1 K_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się - podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki 
dalszego uczenia się i realizować proces 
samokształcenia. 

I.P6S_KK 

I.P6S_KO 
P6U_K 

2 K_K02 
Potrafi formułować problemy w celu pogłębienia 
rozumienia danego zagadnienia lub uzupełnienia luk 
w rozumowaniu. 

I.P6S_KK P6U_K 
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3 K_K03 
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw 
autorskich. 

I.P6S_KR P6U_K 

4 K_K04 

Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne 
funkcje (w tym kierownicze) i ma świadomość 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, 
związane z pracą zespołową. 

I.P6S_KK P6U_K 

5 K_K05 
Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość 
konieczności stałego pogłębiania i aktualizowania 
wiedzy. 

I.P6S_KK P6U_K 

6 K_K06 

Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii 
zawodowych oraz argumentować na ich rzecz 
zarówno w środowisku specjalistów jak i 
niespecjalistów. 

I.P6S_KO 

I.P6S_KR 
P6U_K 

7 K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. I.P6S_KO P6U_K 

8 K_K08 

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni 
technicznej, rozumie potrzebę popularyzacji 
osiągnięć techniki i technologii, w tym w 
szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz 
podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i 
opinie w sposób powszechnie zrozumiały dla 
odbiorców bez przygotowania technicznego. 

I.P6S_KR P6U_K 

 

B. Efekty uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska – profil 

ogólnoakademicki: 

− „Odniesienie – symbol” – odniesienie do uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia PRK, 

na poziomie 7 dla studiów drugiego stopnia, określonych w załączniku do ustawy o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 226), 

− „Odniesienie – symbol I/III” – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK, na poziomie 

7 dla studiów drugiego stopnia, określonych przez rozporządzenie w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2218); z uwzględnieniem charakterystyk drugiego stopnia inżynierskich (dla studiów 

kończących się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera). 

Lp. 
Symbol 
efektu 

uczenia się 
Efekt uczenia się 

Odniesienie – 
symbol I/III 

Odniesienie 
– symbol 

1 2 3 4 5 

WIEDZA 

1 K_W01 

Posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z niektórych 
działów matematyki stosowanej w tym m.in. 
statystyki, metod optymalizacji i analizy systemowej, 
niezbędną do formułowania i rozwiązywania 
złożonych zadań z zakresu ochrony środowiska oraz 
opisu i analizy przebiegu zjawisk i procesów 
przyrodniczych 

I.P7S_WG 

III.P7S_WG 
P7U_W 
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2 K_W02 

Posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki 
środowiska i chemii środowiska pozwalającą na 
rozumienie i opisywanie złożonych zjawisk i 
procesów zachodzących w glebie, wodzie i 
atmosferze 

I.P7S_WG 

III.P7S_WG 
P7U_W 

3 K_W03 

Posiada szczegółową wiedzę z biologii środowiska, 
biotechnologii, ekologii i ekotoksykologii niezbędną 
do zrozumienia funkcjonowania ekosystemów 
wodnych i lądowych oraz procesów w nich 
zachodzących 

I.P7S_WG 

III.P7S_WG 
P7U_W 

4 K_W04 

Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i 
aktualną wiedzę na temat metod i technologii 
ochrony wszystkich komponentów środowiska 
naturalnego: gleby, wody i powietrza w kontekście 
rozwoju gospodarczego jednostek (gmin, regionów, 
kraju) i działalności człowieka 

I.P7S_WG 

III.P7S_WG 
P7U_W 

5 K_W05 

Posiada podbudowaną teoretycznie szczegółową 
wiedzę dotyczącą zagrożeń związanych z 
zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i 
oddziaływaniem tych zanieczyszczeń na zdrowie 
ludzkie i ekosystemy 

I.P7S_WG 

III.P7S_WG 
P7U_W 

6 K_W06 

Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę 
na temat rozwoju zrównoważonego oraz strategii, 
polityki i prawodawstwa lokalnego i 
międzynarodowego w ochronie środowiska 

I.P7S_WG 

III.P7S_WK 
P7U_W 

7 K_W07 

Zna zasady zarządzania środowiskiem, 
rozwiązywania konfliktów społecznych, planowania 
przestrzennego i wydawania pozwoleń na inwestycje 
wpływające na stan środowiska 

I.P7S_WK 

III.P7S_WK 
P7U_W 

8 K_W08 

Posiada wiedzę z zakresu zasad planowania i 
prowadzenia badań i pomiarów stanu środowiska z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi 
informatycznych, technologicznych i technicznych 
oraz stosuje zasadę interpretowania zjawisk i 
procesów przyrodniczych opartego na danych 
empirycznych 

I.P7S_WG 

III.P7S_WG 
P7U_W 

9 K_W09 

Zna i rozumie złożone zjawiska i procesy naturalne i 
antropogeniczne wpływające na zmiany stanu 
środowiska naturalnego w skali lokalnej, regionalnej 
lub globalnej oraz potrafi ocenić rozmiar tych zmian   

I.P7S_WG 

III.P7S_WG 
P7U_W 

10 K_W10 
Ma wiedzę o gospodarowaniu odpadami, 
oczyszczaniu ścieków oraz cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych 

I.P7S_WG 

III.P7S_WG 
P7U_W 

11 K_W11 

Ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań 
przyrodniczych i środowiskowych w działalności 
inżynierskiej, prowadzeniu działalności gospodarczej, 
w tym również różnych form przedsiębiorczości 
indywidualnej 

I.P7S_WK 

III.P7S_WK 
P7U_W 

12 K_W12 
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i 
najistotniejszych osiągnięciach w technologiach 

I.P7S_WG 

I.P7S_WK 
P7U_W 
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proekologicznych oraz o aktualnych problemach 
ochrony środowiska naturalnego 

13 K_W13 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów 
informacji patentowej 

I.P7S_WK P7U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

1 K_U01 

Potrafi pozyskiwać i rozumie informacje z literatury, 
baz danych i innych źródeł także w języku angielskim 
lub innym języku obcym; potrafi interpretować 
uzyskane informacje, oraz oceniać ich rzetelność i 
wyciągać z nich wnioski, formułować i wyczerpująco 
uzasadniać opinie 

I.P7S_UW 

I.P7S_UK 

III.P7S_UW 

P7U_U 

2 K_U02 

Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w 
środowisku zawodowym oraz w innych 
środowiskach, w tym także w języku angielskim lub 
innym języku obcym w zakresie problemów i 
zagadnień ochrony środowiska 

I.P7S_UK P7U_U 

3 K_U03 
Posługuje się poprawnie terminologią i 
nomenklaturą stosowaną w ochronie środowiska, 
również w języku angielskim lub innym języku obcym 

I.P7S_UK P7U_U 

4 K_U04 

Potrafi samodzielnie przygotować opracowanie 
naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie 
naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki 
badań własnych zawierające opis i uzasadnienie celu 
pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich 
znaczenie na tle innych podobnych badań 

I.P7S_UW 

I.P7S_UK 

III.P7S_UW 

P7U_U 

5 K_U05 

Potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację 
w języku polskim i języku obcym dotyczącą 
szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego 
materiału lub realizacji zadania badawczego lub 
inżynierskiego 

I.P7S_UW 

I.P7S_UK 

I.P7S_UO 

III.P7S_UW 

P7U_U 

6 K_U06 

Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami 
informacyjno-komunikacyjnymi oraz programami 
komputerowymi wspomagającymi realizację zadań 
inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, w tym 
również zbierania i interpretacji danych 
empirycznych, modelowania i prognozowania 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

7 K_U07 

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i 
wykonywania badań eksperymentalnych, 
formułowania i testowania hipotez oraz realizacji 
zadań inżynierskich i prostych zadań badawczych, i 
przeprowadzenia ekspertyz pod opieką opiekuna 
naukowego   

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

8 K_U08 

Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma 
umiejętność samokształcenia się oraz potrafi 
samodzielnie zaplanować własną karierę zawodową 
lub naukową 

I.P7S_UU P7U_U 



Profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 10 

 

9 K_U09 

Posiada umiejętność interpretacji i krytycznej 
dyskusji wyników prowadzonych badań, a także jest 
zdolny do wyciągania wniosków w celu modyfikacji 
wcześniej przyjętych założeń 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

10 K_U10 

Potrafi wykorzystać metody obliczeniowe i 
statystyczne, eksperymentalne i analityczne do 
formułowania i rozwiązywania problemów w 
zakresie ochrony środowiska o charakterze 
specjalistycznym 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

11 K_U11 

W oparciu o wiedzę ogólną lub wykorzystując 
pomiary i dane empiryczne potrafi wyjaśnić 
podstawowe zjawiska związane z istotnymi 
procesami zachodzącymi w środowisku  

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

12 K_U12 
Posługuje się podstawowymi technikami 
laboratoryjnymi w zakresie chemii i biologii 
środowiska, biotechnologii i ekotoksykologii 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

13 K_U13 

Stosuje metody analityczne i aparaturę do 
prowadzenia obserwacji zjawisk i procesów 
przyrodniczych oraz pomiarów właściwości 
fizykochemicznych w laboratorium i w terenie  

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

14 K_U14 

Zna zasady BHP i stosuje podstawowe regulacje 
prawne związane z ochroną środowiska 
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej 
wiedzy w pracy zawodowej. 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

15 K_U15 

Potrafi stosować zasady planowania i wydawania 
pozwoleń na inwestycje wpływające na stan 
środowiska stosując obowiązujące prawo krajowe i 
międzynarodowe z uwzględnieniem uwarunkowań 
ekonomiczno-społeczno-środowiskowych 

I.P7S_UW 

I.P7S_UO 

III.P7S_UW 

P7U_U 

16 K_U16 
Potrafi identyfikować zagrożenia związane z 
zanieczyszczeniem środowiska naturalnego 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

17 K_U17 

Potrafi opisać procesy, zjawiska i działania 
wpływające na zmiany stanu środowiska 
naturalnego w skali lokalnej, regionalnej lub 
globalnej oraz oceniać ilościowo te zmiany 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

18 K_U18 

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania istniejącego rozwiązania 
technicznego oraz ocenić przydatność i możliwość 
wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie ochrony 
środowiska 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

19 K_U19 

Stosując poznane zasady ograniczania wpływu 
zanieczyszczeń na stan środowiska naturalnego 
potrafi zaproponować ulepszenia istniejących 
rozwiązań służących ochronie środowiska 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 

20 K_U20 

Potrafi zaprojektować na skalę lokalną lub 
regionalną system gospodarki odpadami, gospodarki 
wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi, wód i 
atmosfery, lub system informacji o środowisku 
zgodnie z zadaną specyfikacją 

I.P7S_UW 

III.P7S_UW 
P7U_U 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

1 K_K01 
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki 
zawodowej, bioetyki i poszanowania prawa, w tym 
praw autorskich. 

I.P7S_KR P7U_K 

2 K_K02 

Rozumie i ma świadomość ważności 
pozatechnicznych aspektów działalności 
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko 
naturalne i społeczne, i związanej z tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

I.P7S_KK 

I.P7S_KO 
P7U_K 

3 K_K03 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy I.P7S_KO P7U_K 

4 K_K04 

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni 
technicznej, rozumie potrzebę popularyzacji 
osiągnięć techniki i technologii, w tym w 
szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz 
podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i 
opinie w sposób powszechnie zrozumiały dla 
odbiorców bez przygotowania technicznego 

I.P7S_KO 

I.P7S_KR 
P7U_K 
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Prezentacja uczelni 

Politechnika Warszawska (PW) jest największą uczelnią techniczną w Polsce, której tradycja sięga 
1826 r., kiedy to otwarto Szkołę Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego. Na rok 1915 datuje 
się zaś odnowienie tradycji i inaugurację działalności polskiej Politechniki. PW składa się z 19 wydziałów 
i 1 kolegium, które kształcą studentów na 68 kierunkach studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych 
magisterskich, a 19 z nich prowadzonych jest w języku angielskim. Obecnie w PW pracuje około 5 
tysięcy pracowników i studiuje około 25 tysięcy studentów. PW prowadzi działalność badawczą w 13 
dyscyplinach naukowych, w których posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i 
doktora habilitowanego. Szkoła doktorska kształci około 600 doktorantów, w tym w dyscyplinie 
Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i 
Inżynierii Środowiska (WIBHIŚ) jest to 20 osób. 

PW stawia duży nacisk na innowacyjność i przedsiębiorczość oraz współpracę badawczą i biznesową. 
PW wchodzi w skład konsorcjum ENHANCE skupiającego 7 czołowych uczelni technicznych w Europie, 
które ma na celu stworzenie wspólnej, zintegrowanej i długoterminowej strategii kształcenia, a także 
zwiększenia mobilności studentów, kadry akademickiej i administracji. PW jest liderem wśród polskich 
uczelni technicznych, o czym świadczą wyniki uczelni w światowych rankingach (m.in. The World 
University Ranking). W pierwszej edycji konkursu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza” 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego PW znalazła się w gronie 10 laureatów. PW bierze udział 
w dwóch edycjach konkursu „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” oraz „NERW 2 PW”, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia 
i dostosowanie oferty dydaktycznej do rynku pracy. W PW uruchomiono elitarne indywidualne studia 
dla najlepszych kandydatów na I i II stopień studiów – "studia id” mające na celu indywidualizację drogi 
kształcenia pod okiem tutora, bazując na zasadach edukacji spersonalizowanej, ukierunkowanej na 
realizację planów rozwojowych studenta i rozwoju jego silnych stron. 

WIBHIŚ PW jest jednym z najstarszych w Polsce wydziałów realizującym kształcenie na kierunku 
Ochrona Środowiska (OŚ). Aktualnie na WIBHIŚ studiuje 1313 studentów, w tym 165 na kierunku OŚ. 
Działalność naukowa prowadzona na Wydziale skupiona jest w dyscyplinach inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka oraz inżynieria lądowa i transport i oscyluje wokół zagadnień: Budynek, Energia, 
Woda i Środowisko. Prowadzone badania obejmują zarówno  zagadnienia kształtowania środowiska 
wewnętrznego, poprzez badania procesów przebiegających w poszczególnych elementach środowiska 
zewnętrznego, aż do bardzo szeroko rozumianej ochrony, rekultywacji i kształtowania elementów 
środowiska przyrodniczego (atmosfery, hydrosfery i litosfery) oraz terenów zurbanizowanych i 
zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technologii zapobiegania lub ograniczania 
negatywnego wpływu rozwoju cywilizacyjnego na środowisko. 

WIBHIŚ rozwija współpracę z przemysłem poprzez realizację prac badawczo-wdrożeniowych, 
eksperckich i doktoratów wdrożeniowych. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

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

Politechnika Warszawska, nie zapominając o chlubnej przeszłości i tradycji, jako swoją misję postrzega 
kreatywny udział w kształtowaniu przyszłości – poprzez badania, tworzące nową wiedzę i technologie 
przyszłości oraz poprzez kształtowanie następnych pokoleń. Kształcąc nowe pokolenia, chcemy nie 
tylko dawać wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie, ale przede wszystkim kształtować ludzi 
światłych, myślących kreatywnie i krytycznie, intelektualnie niezależnych, śmiało głoszących poglądy. 
Chcemy wyzwalać w nich twórczą ciekawość świata i zawodowe pasje, wpajać nawyk stałego 
kształcenia, budować poczucie społecznej odpowiedzialności i świadomość wpływu na losy świata. 
Zgodnie z powyższą misją realizacja kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska jest ściśle połączona 
z prowadzoną działalnością naukową, co było celem „Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do 
roku 2020” (obowiązującej w latach 2017-2020) oraz jest celem „Strategii rozwoju Politechniki 
Warszawskiej do roku 2030” (przyjętej w 2021 r.). W pierwszym z tych dokumentów proces ten był 
definiowany celem CS K2. Zapewnienie wysokiej jakości (cel szczegółowy - CO K2.3. Wprowadzenie 
systemu kształcenia elitarnego powiązanego z badaniami), natomiast w Strategii przyjętej w 2021 r. 
wskazany jest cel K1. Kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i 
statusu uczelni badawczej (cel szczegółowy: 1. Organizacja kształcenia zgodna z wizją uniwersytetu 
badawczego oraz 3. Powiązanie treści działań dydaktycznych z potrzebami cywilizacyjnymi i 
społecznymi). 
Kierunek Ochrona Środowiska przypisany jest w 80% do dyscypliny naukowej Inżynieria Środowiska, 
Górnictwo i Energetyka, w ostatniej ewaluacji działalności naukowej ocenionej na poziomie A. 
Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Politechnice Warszawskiej liczy 147 osób, 
z czego 88 osób to pracownicy Wydziału, prowadzący działalność naukową w tej dyscyplinie od 25% 
do 100% czasu pracy. Wydział nieustannie prowadzi działania, których celem jest najwyższa jakość 
prowadzonych badań naukowych, poprzez pozyskiwanie grantów badawczych, publikowanie w 
prestiżowych czasopismach naukowych co przekłada się również na rozwój naukowy pracowników i 
zdobywanie kolejnych szczebli w awansie naukowym – w latach 2017-2021 tytuł profesora uzyskało 2 
pracowników Wydziału przypisanych do dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, 
stopień doktora habilitowanego – 14 nauczycieli akademickich przypisanych do dyscypliny Inżynieria 
Środowiska, Górnictwo i Energetyka, a stopień doktora – 11 nauczycieli akademickich przypisanych do 
dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Wydział zatrudnia również dwóch 
pracowników, którzy uzyskali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra 
Edukacji i Nauki dla młodych wybitnych naukowców - dr hab. inż. Anna Bogdan (w 2012 r.), prof. uczelni 
oraz dr inż. Michał Sobieraj (w 2022 r.). Pracownicy WIBHIŚ są również laureatami wielu nagród 
związanych z prowadzoną działalnością naukową, np. dr inż. Justyna Walczak została laureatką 
konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – 
„Innowator Mazowsza” w kategorii Innowacyjny Naukowiec otrzymując nagrodę specjalną 
Uniwersytetu SWPS oraz nagrodę specjalną Politechniki Warszawskiej. 
Wiedza naukowa i doświadczenie pracowników Wydziału sprawia, że pełnią oni również znaczące 
funkcje w zespołach wspierających działanie organów administracji publicznej. Dr hab. inż. Artur 
Badyda, prof. uczelni został powołany na Członka Komitetu Monitorującego prace nad Programem 
ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 r. (Zarządzeniem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Nr 551/22 z dnia 17 maja 2022 r.), a prof. dr hab. inż. Lech Łobocki został powołany na 
Członka Państwowej Rady Ochrony Środowiska (Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 
marca 2021 r.). Ponadto prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler oraz dr hab. inż. Artur Badyda, prof. 
uczelni otrzymali podziękowanie wystosowane przez Pana Waldemara Kraskę – Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Zdrowia, za zaangażowanie w opracowanie „Analizy potencjalnego związku między 
zanieczyszczeniem powietrza pyłem PM10 a rozprzestrzenianiem się infekcji COVID-19 w Polsce”. 
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Na Wydziale funkcjonuje 20 zespołów badawczych (opisanych szczegółowo w katalogu dostępnym na 
https://is.pw.edu.pl/zespoly-badawcze/) prowadzących działalność naukową skupioną wokół 
zagadnień: Budynek, Energia, Woda i Środowisko. Prowadzone badania obejmują zarówno tworzenie 
rozwiązań wpływających na uzyskanie najlepszych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach 
przy zachowaniu niskiego zużycia energii na cele eksploatacji tych budynków, poprzez prace w zakresie 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz energetycznych (ciepło i gaz), analizy obiektów 
hydrotechnicznych i budowlanych, aż do bardzo szeroko rozumianej ochrony, rekultywacji i 
kształtowania elementów środowiska przyrodniczego (atmosfery, hydrosfery i litosfery) oraz terenów 
zurbanizowanych i zdegradowanych. Prace badawcze i wdrożeniowe prowadzone są przez 
doświadczoną kadrę badawczo-dydaktyczną – ekspertów łączących ścisłą współpracę z partnerami 
przemysłowymi i komunalnymi, a przez to znających dobrze aktualne potrzeby środowiska inżynierów, 
ze śledzeniem trendów, nowości technicznych oraz przyszłych rozwiązań będących koncepcjami 
przedstawianymi obecnie w literaturze naukowej. Dodatkowo interdyscyplinarność naukowa Wydziału 
umożliwia ścisłą współpracę między zespołami w celu osiągnięcia oczekiwanych efektów z 
uwzględnieniem obecnych perspektyw rozwoju. 
Najważniejsze dane prezentujące dorobek naukowy (w tym prestiżowe publikacje oraz realizowane 
granty) kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Ochrona Środowiska w latach 2017-2021 przedstawiono 
w załącznikach 1.1 i 1.2. Od 2017 r. nauczyciele WIBHIŚ opublikowali 405 artykułów, w tym 234 w 
prestiżowych czasopismach posiadających impact factor, w tym w prestiżowych czasopismach o 
wysokim IF, m.in.: 

• Journal of Hazardous Materials (Elsevier) – IF = 14.224 

• Science of The Total Environment (Elsevier) – IF = 10.753 

• Journal of Environmental Management (Elsevier) – IF = 8.910 

• Atmospheric Chemistry and Physics (Copernicus Publications) – IF = 7.197 

• Building and Environment (Elsevier) – IF = 7.093 

W ostatnich 5 latach prowadzono prace badawcze finansowane ze środków: Komisji Europejskiej 
(Horizon Europe), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Narodowego Centrum Nauki, Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a także ze środków programu Inicjatywa Doskonałości 
Uczelnia Badawcza PW. Ponadto Wydział współpracuje naukowo z wiodącymi partnerami 
przemysłowymi. Stała współpraca badawcza i dydaktyczna nawiązana jest między Wydziałem a: 
Budimex S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., MPWiK Warszawa, 
GO4IT Sp. z o. o. Sp.k., Energomix Sp. z o.o., POLPROX Sp. z o.o., FläktGroup Sp. z o. o., Fundacja Energii 
Odnawialnej Solaris Industria, Oventrop Sp. z o.o., „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., Alfaco Polska Sp. z 
o.o. oraz Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a także uczelnią z Kazachstanu - L.N. Gumilyov 
Eurasian National University. Wyniki prowadzonych projektów badawczych oraz we współpracy z 
przedstawicielami przemysłu są wykorzystane w opracowaniu i doskonaleniu programu studiów. 
Studenci biorą udział w realizacji projektów naukowych oraz prac badawczych poprzez realizację prac 
dyplomowych magisterskich oraz działalność kół naukowych otrzymując możliwość zdobycia 
kompetencji badawczych. Efektem prowadzonych badań są wspólne publikacje studentów i 
pracowników Wydziału IBHiIŚ PW w czasopismach o międzynarodowym zasięgu (przykłady podano w 
Kryterium 8). 
Ważnym elementem przyjętej koncepcji kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska jest 
zainteresowanie najlepszych absolwentów studiów drugiego stopnia dalszym rozwojem kariery 
naukowej poprzez podjęcie studiów trzeciego stopnia. Dyscyplina IŚGiE reprezentowana jest w Szkole 
Doktorskiej nr 4 oraz nr 5, a od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej PW. Spośród 
absolwentów studiów drugiego stopnia ocenianego kierunku od roku 2019 studia trzeciego stopnia w 
Szkole Doktorskiej nr 4 PW podjęły 3 osoby. 
Koncepcja i cele kształcenia są na bieżąco konsultowane z Radą Konsultacyjną WIBHIŚ PW powołaną 
Zarządzeniem Rektora nr 29/2022 (https://is.pw.edu.pl/rada-konsultacyjna/). Do kompetencji Rady 
należy między innymi: wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału; wyrażanie opinii na temat 

https://is.pw.edu.pl/zespoly-badawcze/
https://is.pw.edu.pl/rada-konsultacyjna/
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oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
współpracy Wydziału z gospodarką; wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez 
Dziekana. W skład Rady wchodzą: przedstawiciele organów władzy państwowej; przedstawiciele 
organów samorządu terytorialnego; przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych i 
zawodowych; przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych oraz przedstawiciele 
innych instytucji współpracujących z Wydziałem. Przedstawiciele przemysłu mają również możliwość 
zgłaszania tematów prac dyplomowych, co umożliwia pracodawcom wyszukiwanie talentów – 
przyszłych pracowników.  
Dodatkowo zgodnie z zapisami obu Strategii studenci mają możliwość: uczestniczenia w realizacji 
projektów badawczych prowadzonych na Wydziale, angażowania w badania prowadzone przez koła 
naukowe działające na Wydziale, w tym pozyskiwanie grantów Rektora PW dla Kół Naukowych, 
realizacji praktyk badawczych na Wydziale w ramach praktyk studenckich, publikowania wyników 
badań naukowych w prestiżowych czasopismach.  
Oferta dydaktyczna Politechniki Warszawskiej obejmuje szeroki zakres technicznych i 
pozatechnicznych programów i inicjatyw dodatkowych kształtujących ciekawość badawczą i 
otwierających na przedsiębiorczość. Studenci mogą korzystać z programów oferowanych przez 
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, w tym: PW Makers – podniesienie 
kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym wśród studentów; Science Box – 
nabywania konkretnych umiejętności miękkich związanych z działalnością naukową oraz praktycznym 
zdobyciem umiejętności na miarę „Inżyniera 5.0”; Akademia First Step – program edukacyjny dla 
studentek i studentów zainteresowanych tematem tworzenia innowacji oraz zakładania i prowadzenia 
firmy; Menedżer start-upu – program dla studentek i studentów zainteresowanych rozwojem 
kompetencji menadżerskich, personalnych i społecznych – przyszli menadżerowie start-upów; 
Preinkubacja – kurs pozwalający na weryfikację założeń pomysłu biznesowego; Warsztaty szkoleniowe 
dla studentów w zakresie specjalistycznego oprogramowania i dokonywania zaawansowanych 
obliczeń. Oprócz oferty laboratoriów wydziałowych mają możliwość korzystania z Makres space – 
przestrzeni PW skierowanej do studentów, organizacji studenckich i Kół Naukowych, gdzie w 
laboratoriach znajdują się m.in. drukarki 3D, drony, sprzęt do montażu i testowania układów 
elektronicznych, mikrokontrolerów i sterowników, maszyny do szycia, a w salach projektowych, salach 
spotkań oraz salach seminaryjnymi mają przestrzeń do współpracy i dyskusji. 
Wykształcenie absolwentów kierunku Ochrona Środowiska bazuje na szerokiej, interdyscyplinarnej 
wiedzy o środowisku, obejmującej znajomość procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych 
procesów zachodzących w środowisku oraz oddziaływania działalności człowieka na środowisko. 
Absolwenci są przygotowani do badania i analizowania procesów zachodzących w środowisku, 
wykonywania ocen oddziaływań, a także przewidywania zmian stanu środowiska wskutek działalności 
człowieka i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Sylwetki absolwentów studiów 
pierwszego i drugiego stopnia zamieszczono w Załączniku 1.3. 

Kierunek Ochrona Środowiska to interdyscyplinarny kierunek, o unikatowych i niezwykle pożądanych 
celach i efektach kształcenia. Charakteryzuje go kompleksowe podejście do nowych rozwiązań w 
ochronie środowiska. Kształci specjalistów posiadających wiedzę interdyscyplinarną, przygotowanych 
do samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów praktycznych, projektowania urządzeń 
oraz instalacji i pracy w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych. A zatem studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie personelu technicznego 
spełniającego wysokie wymagania stawiane kadrze inżynierskiej, przygotowanego do zmieniających 
się potrzeb rynku pracy. Połączenie wiedzy inżynierskiej z szeroko rozumianą ochroną środowiska 
pozwala na budowę kariery zawodowej absolwentów kierunku w nowoczesnej gospodarce. Program 
kształcenia obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych 
technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. W 
związku z tym, obok przekazywania najnowszej wiedzy, program studiów pozwala na kształtowanie 
umiejętności innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz tworzy kompetencje do 
współpracy nauki i biznesu.  
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Kształcenie ukierunkowane jest na poznawanie nowych technologii i pomocy doradczej, zapoznanie ze 
źródłami finansowania działań proinnowacyjnych oraz przedstawienie możliwości wspierania, 
kreowania wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców oraz społeczeństwa. Program 
kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze 
ochrony środowiska, w tym szczególnie w zakresie technologii i procesów przemysłowych związanych 
ze zrównoważonym korzystaniem z poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. 
Wyróżnikiem kierunku Ochrona Środowiska jest kształcenie specjalistów mogących stawić czoła 
wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości, zgodnie z celami i politykami polskimi, w tym m. in. 
Polityką Ekologiczną Państwa 2030 – strategią rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, 
Polityką Energetyczną Państwa do roku 2040, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 oraz 
Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, a także międzynarodowymi, w tym m. 
in. General Union Environment Action Programme to 2030 (UE) i United Nations 2030 Agenda 
(Sustainable Development Goals, ONZ). Co niezwykle istotne, w programie studiów znajduje się duża 
ilość przedmiotów ścisłych, umożliwiających absolwentowi uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera (I 
stopień) i magistra inżyniera (II stopień). Ważnym wyróżnikiem zajęć prowadzonych w trakcie studiów 
jest także znaczący udział zajęć laboratoryjnych i projektowych (57% na studiach I stopnia, 48 – 55% 
na studiach II stopnia), pozwalających w praktyczny sposób zapoznać się studentowi z zastosowaniem 
wiedzy przekazywanej w trakcie wykładów. 

Kierunkowe i przedmiotowe efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz profilem 
ogólnoakademickim. W 2019 roku efekty uczenia się dostosowano do aktualnych wymagań Polskiej 
Ramy Kwalifikacji (PRK) dla poziomu 6 i 7, uchwałą Senatu PW nr 385/XLIX/2019 z dnia 18/09/2019 w 
sprawie dostosowania programów studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do wymagań 
określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie efektów 
uczenia się. Dla studiów pierwszego stopnia określono łącznie 51 kierunkowych efektów uczenia się: 
19 w zakresie wiedzy, 24 w zakresie umiejętności i 8 w zakresie kompetencji społecznych. Dla studiów 
drugiego stopnia określono łącznie 37 kierunkowych efektów uczenia się: 13 w zakresie wiedzy, 20 w 
zakresie umiejętności i 4 w zakresie kompetencji społecznych. Wszystkie efekty uczenia się są 
dostosowane do obszarów działalności naukowej kadry prowadzącej zajęcia na kierunku i są zgodne z 
aktualnym stanem wiedzy, problemami i wyzwaniami w dyscyplinach Inżynieria Środowiska, 
Górnictwo i Energetyka oraz Nauki o Ziemi i Środowisku. Na studiach pierwszego stopnia efekty uczenia 
się są podbudowane teoretycznie, poprzez przedmioty podstawowe, jak matematyka, fizyka, biologia 
i chemia, przygotowujące do przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych. Efekty uczenia się 
przypisane do drugiego stopnia studiów uwzględniają pogłębiony i ugruntowany stopień wiedzy oraz 
umiejętności w stosunku do studiów pierwszego stopnia. 

Zalecenia dotyczące kryterium 1 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu 
nauczania i uczenia się 

Treści programowe studiów na kierunku Ochrona Środowiska odpowiadają założonym efektom 
uczenia się oraz są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i metodyką badań w dyscyplinach Inżynieria 
Środowiska, Górnictwo i Energetyka oraz Nauki o Ziemi i Środowisku. Kwalifikacje oraz dorobek 
naukowy kadry naukowo-dydaktycznej uczestniczącej w procesie dydaktycznym na kierunku Ochrona 
Środowiska mieszczą się w obydwu dyscyplinach naukowych. Treści nauczania na pierwszym stopniu 
studiów obejmują zarówno zagadnienia z zakresu przedmiotów ogólnego kształcenia, jak i 
podstawowych, a także przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne. Na drugim stopniu studiów treści 
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nauczania obejmują zagadnienia z zakresu przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych i 
specjalizacyjnych. Treści przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych są bezpośrednio związane ze 
specyfiką kierunku OŚ, a także badaniami naukowymi prowadzonymi w dyscyplinach Inżynieria 
Środowiska, Górnictwo i Energetyka oraz Nauki o Ziemi i Środowisku, a dobór treści kształcenia 
odpowiada założonej sylwetce absolwenta właściwej dla poszczególnych stopni studiów. Pracownicy 
Wydziału zaangażowani w proces dydaktyczny na kierunku OŚ prowadzą większość przedmiotów 
ujętych w programie studiów, przekazując studentom najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie 
ochrony środowiska, a także przygotowując studentów do prowadzenia badań naukowych. Tematyka 
prac dyplomowych, zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów jest ściśle powiązana z 
tematyką prac badawczych prowadzonych na Wydziale. Wybrane kierunki badań naukowych 
związanych z efektami kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska obejmują:  

• monitoring i ocenę stanu jakości poszczególnych komponentów środowiska – powietrza, gleb i 

gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych,  

• oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska na zdrowie i środowisko, 

• metody i technologie zapobiegania i ograniczania wpływu na środowisko, 

• badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych i przemysłowych oraz osadów 

ściekowych, 

• numeryczne modelowanie procesów zachodzących w środowisku, ze szczególnym 

uwzględnieniem jakości powietrza, zmian klimatu, transportu masy i przepływu w wodach 

powierzchniowych i podziemnych, 

• modelowanie statystyczne w badaniach środowiska, w tym identyfikację źródeł zanieczyszczeń 

powietrza i odorów, symulacje geostatystyczne, analizy danych satelitarnych, 

• systemy informacji przestrzennej w gospodarce wodnej, hydrologii i ochronie wód,  

• bilanse wodno-gospodarcze i gospodarowanie wodą w zlewniach rzecznych,  

• biologiczną eliminację związków organicznych i nieorganicznych z wód, ścieków, gleby i powietrza, 

• analizę ilościową i jakościową biocenozy w systemach biologicznego oczyszczania ścieków, 

• produkcję materiałów użytkowych z odpadów, 

• analizę hydrobiologiczną próbek wody, kontrolę mikrobiologiczną wody, ścieków, osadów i gleb,  

• badania korozji mikrobiologicznej,  

• badania obecności mikroorganizmów antybiotykoopornych w wodzie, ściekach i osadach 

ściekowych,  

• ocenę właściwości antybakteryjnych nanomateriałów,  

• badania ekotoksyczności wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb, odcieków, odpadów, substancji 

chemicznych, w tym farmaceutyków i nanomateriałów, 

• ocenę zagrożenia i ryzyka w środowisku z zastosowaniem metod deterministycznych i 

probabilistycznych  

• analizę jakości i ocenę stopnia zanieczyszczenia (w tym metalami ciężkimi) wody, ścieków, osadów 

ściekowych, osadów dennych, gleby, 

• sposoby oznaczania stanu troficznego wód powierzchniowych, 

• metody oczyszczania ścieków przemysłowych i usuwania zanieczyszczeń ze ścieków 

kosmetycznych, 

• ocenę zasobów środowiskowych,  

• ocenę ryzyka środowiskowego,  

• oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych i przemysłowych, 

• pozwolenia na korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia zintegrowane, oraz programy i plany 

gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz osadami ściekowymi. 



Profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 20 

 

Organizacja procesu dydaktycznego na kierunku OŚ zapewnia efektywne wykorzystanie czasu 
przeznaczonego na nauczanie, uczenie się oraz weryfikację i ocenę uzyskanych efektów uczenia się.  

Liczebność grup studenckich określona jest wewnętrznymi przepisami Politechniki Warszawskiej 
(Regulamin pracy Politechniki Warszawskiej (https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-
prawne/Regulaminy/Regulamin-pracy-w-Politechnice-Warszawskiej2) oraz zarządzeniami Dziekana 
Wydziału) i wynosi dla wykładów od 15 studentów, ćwiczeń audytoryjnych i seminariów: 15 – 30 
studentów, zajęć projektowych: 12 – 18 studentów, zajęć komputerowych: 10 – 20 studentów, zajęć 
laboratoryjnych: 8 – 12 studentów oraz lektoratów: 12 – 24 studentów. Taka liczebność grup zapewnia 
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. 

Harmonogram roku akademickiego ustalany jest przed jego rozpoczęciem przez Rektora PW (Zał. 2.1), 
natomiast harmonogram realizacji studiów (plan zajęć) ustalany jest przed rozpoczęciem każdego 
semestru, a po zaopiniowaniu przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WIBHIŚ, jest widoczny 
dla każdego studenta w systemie USOSweb. Studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w 
trybie dziennym pięć dni w tygodniu. Studenci studiów pierwszego stopnia trwających 8 semestrów 
zdobywają 240 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich na studiach pierwszego stopnia wynosi 2760. Studia na kierunku Ochrona Środowiska 
pierwszego stopnia prowadzone są bez podziału na specjalności. Studenci studiów drugiego stopnia 
trwających 3 semestry zdobywają 94 punkty ECTS, przy liczbie godzin zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynoszącej 960 godzin. Na studiach drugiego 
stopnia studenci, po pierwszym semestrze, dokonują wyboru specjalności spośród trzech: 
Ekoinżynieria, Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska oraz Ochrona i Kształtowanie 
Środowiska. Studenci mają możliwość wyboru zajęć i/lub bloków zajęć oraz specjalności (drugi 
stopień), w wymiarze 31% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów pierwszego stopnia 
i 61% na studiach drugiego stopnia. Zajęcia związane z działalnością naukową w dyscyplinach Inżynieria 
Środowiska, Górnictwo i Energetyka oraz Nauki o Ziemi i Środowisku, do których został 
przyporządkowany kierunek, obejmują 126 ECTS na studiach pierwszego stopnia oraz 89 punktów ECTS 
na studiach drugiego stopnia. Ponadto w planach studiów występują przedmioty humanistyczno-
ekonomiczno-społeczne (HES), którym przypisano łącznie 6 punktów ECTS, zarówno na studiach 
pierwszego jak i drugiego stopnia. W programie studiów pierwszego stopnia przewidziane jest również 
kształcenie w zakresie języków obcych w wymiarze równym 180 h (12 ECTS) zakończonych egzaminem 
na poziomie B2. Natomiast na studiach drugiego stopnia prowadzone jest seminarium specjalizacyjne 
(1 ECTS) w języku angielskim, pozwalające na poszerzenie i ugruntowanie języka technicznego z 
zakresu ochrony środowiska na poziomie B2+. Przedmioty w planie studiów występują w kolejności 
umożliwiającej studentom przyswojenie występujących w nich treści programowych, a dobór liczby 
godzin i form zajęć zapewnia osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. Plany studiów 
pierwszego i drugiego stopnia zawarto odpowiednio w Załączniku 2.2 oraz 2.3-2.5. 

Podstawą prawną, regulującą ogólne zasady odbywania i rozliczania praktyk jest Zarządzenie Rektora 
PW nr 45/2021 (Zał. 2.6) W dokumencie tym, w formie załączników, podane są jednolite dla całej PW 
wzory trójstronnego porozumienia oraz sprawozdania z praktyk. Na kierunku Ochrona Środowiska 
praktyki studenckie ujęte są w programie studiów I i II stopnia: 

I stopień - studia inżynierskie  

Semestr 6 – 4 tygodnie, co daje 160 h za 6 punktów ECTS; 

Praktyka może być realizowana jedynie w podmiotach zewnętrznych na podstawie trójstronnego 
porozumienia uczelnia/student/podmiot zewnętrzny lub na podstawie umów cywilnoprawnych 
pomiędzy studentem i podmiotem zewnętrznym. Niezależnie od sposobu realizacji praktyk 
dokumentem niezbędnym do zaliczenia jest złożony, wypełnione i podpisane przez przedstawiciela 
podmiotu zewnętrznego sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich . W dokumencie tym student 
zobowiązany jest do podania i opisania czynności w tygodniowym rozliczeniu. Uprawniony 
przedstawiciel podmiotu zewnętrznego zobowiązany jest do potwierdzenia opisanych przez studenta 

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy/Regulamin-pracy-w-Politechnice-Warszawskiej2
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy/Regulamin-pracy-w-Politechnice-Warszawskiej2
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czynności oraz do wydania opinii o samym studencie. Na semestrze 6 student ma do wyboru odbycie 
praktyki studenckiej pod opieką przedstawiciela podmiotu zewnętrznego bez wymaganych 
dodatkowych uprawnień zawodowych lub praktyki zawodowej pod opieką osoby z uprawnieniami 
Inspektora Ochrony Środowiska; lub osoby zajmującej stanowisko co najmniej średniego szczebla 
zarządzania w służbie cywilnej (np. dyrektor/kierownik urzędu), koordynujące w służbie cywilnej 
(np. naczelnik/kierownik wydziału), samodzielne w służbie cywilnej (np. główny specjalista) lub 
specjalistyczne w służbie cywilnej (np. specjalista, starszy specjalista) w urzędach ministrów, 
urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich, urzędach miast i 
gmin; lub osoby nadzorującej zagadnienia związane z zakresem objętym programem studiów (np. 
specjalista ds. ochrony środowiska) w przedsiębiorstwach, spółkach Skarbu Państwa, zakładach 
przemysłowych, a także zakładach, których działalność bezpośrednio związana jest z ochroną 
środowiska, w tym miejskich zakładach wodociągów i kanalizacji, gospodarki odpadami, 
przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. 

Semestr 8 – 8 tygodni, co daje 320 h za 12 punktów ECTS; 

Praktyka studencka oraz praktyka zawodowa odbywa się na zasadach opisanych powyżej (semestr 6). 
Dodatkowo na semestrze 8 studenci mają do wyboru praktykę badawczą. Jako uczelnia badawcza 
dbamy o zainteresowanie naszych studentów pracami naukowymi przez bezpośredni udział w 
badaniach oraz przez współautorstwo prac naukowych. Realizacja praktyki badawczej również 
wymaga zawarcia umowy lub porozumienia oraz relacji pisemnej z wykonywanych prac badawczych w 
formie sprawozdania z dziennika praktyk. Efektem końcowym odbytej praktyki badawczej dodatkowo 
musi być dzieło naukowe (artykuł/monografia). Badania, na przykład w ramach pozyskanych funduszy 
z grantu, mogą być realizowane na wydziale lub w jednostkach zewnętrznych. Opiekunem studenta 
może być osoba będąca kierownikiem badań lub inna osoba wyznaczona przez kierownika badań. 

II stopień - studia magisterskie 

Semestr 2 – 4 tygodnie, co daje 160 h za 4 punkty ECST. 

Studenci mają do wyboru praktykę studencką lub praktykę zawodową na zasadach opisanych wyżej. 

W przypadku studiów magisterskich oczekuje się od studenta uzyskanie określonych, wymaganych 

efektów kształcenia, innych niż dla studiów I stopnia, opisanych w karcie przedmiotu. 

Przed podjęciem praktyk student zobowiązany jest do zatwierdzenia potencjalnego miejsca praktyk u 
swojego opiekuna. Kierunek Ochrona Środowiska ma wyznaczonego opiekuna praktyk studenckich, 
którego zadaniem jest zapewnienie zdobycia przez studenta podczas praktyk oczekiwanych efektów 
kształcenia poprzez weryfikację miejsc odbywanych praktyk studenckich oraz sprawdzenia i 
potwierdzenia zdobytej wiedzy. Nazwisko opiekuna praktyk na kierunku OŚ podane jest na stronie 
wydziałowej w zakładce „praktyki”. Dla ułatwienia studentom oraz potencjalnie zainteresowanym 
podmiotom zewnętrznym (praktykodawcom) ustalenia zakresu prac niezbędnych dla zaliczenia 
praktyki, na stronie wydziałowej w zakładce „praktyki” zamieszczony jest ramowy program praktyk. 
Indywidualnie dla każdego studenta potwierdzany jest przez opiekuna praktyk szczegółowy program 
praktyk, odpowiadający zakresowi i tematom prac przewidzianych do realizacji na poczet rozliczenia 
praktyki w podmiocie zewnętrznym. Na podstawie szczegółowego programu praktyk oraz 
sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich i rozmowie ze studentem, opiekun praktyk weryfikuje 
osiągnięcie przez studenta oczekiwanych efektów kształcenia, co potwierdza wpisaniem zaliczenia do 
systemu USOS. 

Na chwilę obecną na Wydziale prowadzona jest baza firm przyjmujących studentów kierunku Ochrona 
środowiska na praktyki w pliku Excel. Baza tworzona jest na bieżąco przez pracowników dziekanatu 
bezpośrednio zaangażowanych w wydawanie i archiwizowanie niezbędnych dokumentów związanych 
w realizacją praktyk. Ponadto Wydział podpisał umowę o współpracy, w tym również o możliwości 
przyjmowania studentów kierunku Ochrona Środowiska na praktyki, z Generalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska. Studenci, którzy mają problem z samodzielnym znalezieniem potencjalnego miejsca 



Profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 22 

 

realizacji praktyk, mogą zgłaszać się o pomoc w znalezieniu takiego miejsca do Biura Karier PW. Na 
stronie Biura Karier student wypełnia ankietę, podając informację o interesujących go miejscach pracy 
zgodnych z oczekiwanymi efektami kształcenia. Ogłoszenia o miejscach pracy/praktyk studenci mogą 
znaleźć również na stronie głównej wydziału.  

W semestrze zimowym każdego roku akademickiego organizowane są spotkania studentów z 
Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk. Na spotkaniu studenci informowani są o ogólnych zasadach i 
trybie realizacji praktyk oraz o konieczności potwierdzenia miejsca odbywanych praktyk u swojego 
opiekuna przed rozpoczęciem realizacji praktyk. Na spotkanie to zapraszani są również potencjalni 
praktykodawcy, którzy mogą nawiązać bezpośredni kontakt z zainteresowanymi studentami.  

Metody kształcenia wykorzystywane w ramach poszczególnych przedmiotów są dostosowane do ich 
specyfiki. Zdecydowaną większość przedmiotów studenci realizują w ramach co najmniej dwóch form 
zajęć, dobranych w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. W zależności od form prowadzonych zajęć stosowane są 
rożne metody kształcenia. Na wykładach stosowane są zarówno metody podające, jak wykład 
informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi czy omawianie przykładów na tablicy, jak i 
metody problemowe (wykład problemowy, konwersatoryjny). Uwzględniając specyfikę kierunku 
istotną część zajęć stanowią zajęcia charakterze praktycznym, tj. ćwiczenia audytoryjne, zajęcia 
projektowe, komputerowe i laboratoryjne. W trakcie ćwiczeń audytoryjnych najczęściej 
wykorzystywanymi metodami kształcenia są m.in.: metoda ćwiczeniowa, rozwiązywanie zadań 
obliczeniowych, analiza studium przypadków, dyskusja i symulacja. W trakcie zajęć projektowych 
najczęściej wykorzystywana jest z kolei metoda projektu czy metoda warsztatowa. W trakcie zajęć 
komputerowych (także w ramach zajęć projektowych) studenci pracują nad analizowanymi 
zagadnieniami wykorzystując infrastrukturę komputerową i specjalistyczne oprogramowanie 
inżynierskie dedykowane zagadnieniom ochrony środowiska. Na zajęciach laboratoryjnych studenci 
realizują zadania badawcze w małych zespołach, wykonując zarówno badania laboratoryjne, jak i 
pomiary w terenie. W ramach niektórych przedmiotów, przede wszystkim na studiach drugiego 
stopnia, mają możliwość zaplanowania i wykonania własnych badań. W ramach niektórych 
przedmiotów organizowane są wizyty w podmiotach zewnętrznych, w ramach których studenci mają 
możliwość zapoznania się z zagadnieniami ochrony środowiska w warunkach istniejącego zakładu czy 
instalacji. Seminaria są formą zajęć związaną głównie z procesem dyplomowania. Studenci pogłębiają 
swoje kompetencje uczestnicząc w badaniach naukowych w ramach realizowanych prac 
dyplomowych. W ramach równych form zajęć stosowane są również metody kształcenia 
uwzględniające samodzielne uczenie się studentów oraz aktywizujące formy pracy ze studentami. 
Stosowane metody kształcenia umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, w tym w 
szczególności przygotowania do prowadzenia badań na studiach pierwszego stopnia czy udział w 
prowadzeniu badań związanych z kierunkiem studiów na studiach drugiego stopnia.   

W programie studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, nie przewidziano bezpośrednio 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Proces kształcenia na kierunku OŚ 
jest jednak wspierany wykorzystaniem tych metod, poprzez wykorzystanie uczelnianej platformy 
nauczania zdalnego Moodle ePW, która jest zintegrowana z platformą USOSweb i umożliwia tworzenie 
i udostępnianie kursów dydaktycznych. Zgodnie z Regulaminem studiów w PW student osiągający 
wyróżniające wyniki w nauce może ubiegać się o indywidualny plan studiów, który realizuje pod opieką 
naukową nauczyciela akademickiego. Regulamin studiów w PW umożliwia również indywidualną 
organizację studiów umożliwiającą zmianę tempa studiowania i indywidualne warunki rejestracji. 
Indywidualna organizacja studiów przyznawana jest studentom, którzy m.in. mają wysokie osiągnięcia 
sportowe, a także studenci z niepełnosprawnościami (szczegółowo opisano w Kryterium 8).  

Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość miało jednak kluczowe znaczenie w okresie 
nauki zdalnej wymuszonej sytuacją pandemiczną w kraju od marca 2020 r. (semestr letni 2019/2020, 
rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022). W tym czasie, na podstawie przepisów nadrzędnych, część 
zajęć dydaktycznych prowadzona była z wykorzystaniem Microsoft Teams (MS Teams), platformy 
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Moodle ePW oraz systemu USOSweb. Materiały z zajęć zdalnych oraz prace zaliczeniowe zostały 
zarchiwizowane centralnie na platformie Moodle ePW. Zajęcia w formie zdalnej odbywały się w czasie 
rzeczywistym zgodnie z harmonogramem zajęć w danym semestrze. 

Zalecenia dotyczące kryterium 2 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

Od 2017 roku WIBHIŚ aktywnie współuczestniczy w ogólnouczelnianym programie NERW PW i NERW 

2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca. Program ten jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydział jest obecny w programie 

uczelnianym w pięciu zgłoszonych zadaniach, z czego jeden dotyczy kierunku OŚ: 

• Zadanie nr 33 (NERW 2 PW) pt.: „Modyfikacja programu kształcenia na kierunku Ochrona 

Środowiska studiów I stopnia”. 

Od 2019 r. Wydział organizuje uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, podczas której 

wręczane są Złote Dyplomy Absolwentom sprzed 50 lat i wcześniejszym (wydawanych zgodnie z 

Zarządzeniem Rektora nr 43/2020 z dnia 24/06/2020 w sprawie Złotego Dyplomu PW) oraz dyplomy 

Absolwentom bieżącego rocznika. Wydarzenie zostało wstrzymane podczas pandemii COVID-2019 

jednakże powróciło od 2022 r. (https://is.pw.edu.pl/absolwentowka2022/).  

Obecnie trwają rozmowy ze Stowarzyszeniem Confindustria Polonia, zmierzające do nawiązania 

współpracy z firmami zagranicznymi, które są zainteresowane pozyskaniem naszych studentów jako 

praktykantów. Taka współpraca pozwoli poszerzyć ofertę miejsca odbywania praktyk o podmioty 

zagraniczne, co przełoży się na mobilność studentów i umiędzynarodowienie kierunku  

Dla usprawnienia procesu realizacji praktyk oraz dla zapewnienia wymaganej jakości kształcenia i 

konieczności potwierdzenia efektów uczenia się, trwają prace nad wdrożeniem funkcjonalności w 

systemie USOS oraz zintegrowaną z nim aplikacją USOS-web, obsługującej proces administracyjny 

realizacji praktyk. Funkcjonalność ta umożliwi zapewnienie jednolitych standardów realizacji praktyk 

dla całego Wydziału i Uczelni. W stworzonym w ramach prac module powstanie i będzie aktualizowana 

na bieżąco baza firm potencjalnych praktykodawców. Dzięki modułowi możliwe będzie monitorowanie 

ścieżki obiegu dokumentów i stanu realizacji praktyk studenta. Student po zalogowaniu do systemu 

USOS-web będzie miał dostęp do bazy firm, będzie mógł zgłosić swoją propozycję miejsca odbywania 

praktyk, i uzyskać szczegółowy program praktyki. Opiekun będzie mógł śledzić obieg wydanych przez 

siebie dokumentów (skierowań, porozumień, szczegółowych programów praktyk). Po zrealizowaniu 

przez studenta praktyki, będzie mógł dokonać potwierdzenia osiągniętych przez studenta efektów 

uczenia się przewidzianych dla danej praktyki. Pracownicy dziekanatu bezpośrednio zaangażowani w 

obsługę administracyjną realizacji praktyk będą mogli, na podstawie dostępnych informacji, tworzyć 

statystyki na potrzeby: rozliczenia praktyk, monitoringu stanu realizacji praktyk, czy tworzyć raporty 

bazy firm. Uruchomienie modułu przewidywane jest w październiku 2023 roku. 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Wszystkie ustalenia dotyczące procesu rekrutacji, a w szczególności harmonogram rekrutacji oraz jej 
warunki są podawane do publicznej wiadomości, m.in. przez zamieszczanie ich na stronach 
internetowych PW oraz WIBHIŚ.  

https://is.pw.edu.pl/absolwentowka2022/
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Przy rekrutacji kandydatów na studia na Wydziale uwzględnia się następujące czynniki: 

• zgodność rekrutacji z celami strategicznymi Wydziału, 

• utrzymywanie właściwego wizerunku Wydziału w otoczeniu, 

• utrzymywanie konkurencyjności Wydziału wśród innych szkół wyższych, 

• oczekiwania potencjalnych pracodawców (wysoką konkurencyjność absolwentów na rynku 

pracy), 

• zapewnienie zadowolenia obecnych i przyszłych studentów z warunków studiowania, 

• wykorzystanie unikatowych kompetencji, wiedzy i zainteresowań badawczych pracowników 

akademickich, 

• optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury. 

Przyjęcie kandydatów na studia I stopnia odbywa się na wspólnych zasadach określonych dla 
wszystkich Wydziałów PW (Uchwała Senatu nr 247/L/2022 - Zał. 3.1). Z ofertą studiów, a także ze 
szczególnymi zasadami, kryteriami i wymaganiami oraz terminarzem kandydaci mogą zapoznać się na 
portalu internetowym: https://www.pw.edu.pl/index.php/Przyszli-studenci.  

Zapisy na studia odbywają się przez stronę: https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia prowadzone jest przez system Internetowej Rekrutacji 
Kandydatów (https://irk.pw.edu.pl/pl). 

Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się są określone w Uchwale nr 387/XLIX/2019 
Senatu PW w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań 
określonych w art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwo wyższym i nauce (Zał. 3.2). 
Procedura przyjęć na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się opisana jest w Zarządzeniu 
nr 51/2019 Rektora PW z dnia 23 września 2019 r. (Zał. 3.3). Zasady uznawania osiągnięcia efektów 
uczenia się w wyniku działalności zawodowej, naukowej lub innej, realizacji studiów poza jednostką 
macierzystą oraz zwalniania z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z przedmiotu lub praktykach 
zawodowych tematycznie związanego z udziałem w pracach badawczych i wdrożeniowych określa 
Regulamin Studiów w PW.  

Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia są udostępnione dla 
kandydatów na stronie internetowej (https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-stopnia-i-jednolite-studia-
magisterskie/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji/Potwierdzenie-efektow-uczenia-sie). 
Przedstawiono tam szczegółowo procedurę potwierdzenia efektów uczenia się (wraz ze schematem 
blokowym) oraz zamieszczono szablon wniosku do pobrania. 

Liczba kandydatów zakwalifikowanych na poszczególne stopnie studiów na WIBHIŚ, a także 
skuteczność składania dokumentów oraz podpisywania ślubowania są corocznie monitorowane. 
Monitoring odbywa się z wykorzystaniem danych zebranych w internetowym systemie zapisów. 
Informacje te są wykorzystywane przy analizie popularności i ukierunkowaniu prac związanych z 
promocją kierunku OŚ oraz zmianie programu uwzględniającej potrzeby rynku i kierunki rozwoju. 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia na kierunek OŚ monitorowane są kwalifikacje kandydatów 
na studia w celu określenia różnic programowych do uzupełnienia osobom po innych kierunkach. 

Jako narzędzie monitoringu wykorzystywany jest system USOS, w którym znajdują się informacje na 
temat postępów studentów w nauce. Monitoring i ocena postępów studentów na poszczególnych 
etapach studiów są wykonywane po zakończonym każdym semestrze. Ustalana jest liczba studentów 
zarejestrowanych na danym semestrze, liczba studentów z rejestracją warunkową, powtarzających 
semestr, liczba studentów na urlopie, wracających z urlopu, liczba studentów przedłużających termin 
złożenia pracy dyplomowej, liczba studentów skreślonych. Prowadzony jest corocznie monitoring 
odsiewu studentów po pierwszym semestrze studiów. Analiza wyników monitoringu wykazała, że mają 
oni braki w wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, wynikające m. in. z różnic w poziomie nauczania w 

https://www.pw.edu.pl/index.php/Przyszli-studenci
https://www.zapisy.pw.edu.pl/
https://irk.pw.edu.pl/pl
https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji/Potwierdzenie-efektow-uczenia-sie
https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji/Potwierdzenie-efektow-uczenia-sie
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szkole średniej. W celu zniwelowania tego problemu zostały uruchomione zajęcia wyrównawcze z tych 
przedmiotów.  

Zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągnięcia efektów uczenia się są zawarte w regulaminach 
przedmiotów. Zgodnie z §11 Regulaminu studiów w PW (https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-
akty-prawne/Regulaminy/Regulamin-studiow-w-Politechnice-Warszawskiej2) każdy przedmiot 
realizowany na studiach I i II stopnia na kierunku OŚ ma opracowany przez koordynatora regulamin 
przedmiotu, który jest omawiany na pierwszych zajęciach i udostępniany studentom, również na 
stronie internetowej Wydziału https://is.pw.edu.pl/regulaminy-przedmiotow/. W regulaminie 
przedmiotu i w karcie przedmiotu również zawarte są informacje na temat metod etapowej i/lub 
końcowej weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się. W systemie USOS-web student ma informację 
nt. aktualnie realizowanych przedmiotów. Do metod etapowej i/lub końcowej weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zalicza się egzamin 
(pisemny lub ustny), sprawdzian, sprawozdanie z wykonania ćwiczenia laboratoryjnego, projekt, 
rozmowę i inne. Sposoby dokumentowania osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się zawarto 
w Zarządzeniach nr 114/2021 i 144/2020 Rektora PW (Zał. 3.4, 3.5). Student uzyskuje zaliczenie 
przedmiotu po otrzymaniu oceny pozytywnej w skali od 3,0 do 5,0, potwierdzającej osiągnięcie 
założonych dla przedmiotu efektów uczenia się. Student ma prawo do wglądu w pisemne prace 
zaliczeniowe, które są przechowywane przez nauczycieli akademickich przez okres dwóch lat. W 
przypadku, gdy student zgłasza zastrzeżenia co do przeprowadzonej procedury weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się dla danego przedmiotu może złożyć umotywowany wniosek o przeprowadzenie 
weryfikacji komisyjnej. Szczegółowe przepisy dot. tej metody weryfikacji określa §20 Regulaminu 
studiów w PW. Zarządzeniem nr 4/2020 Dziekana WIBHIŚ z dnia 14 kwietnia 2020 r. (Zał. 3.6) przyjęto 
zasady studiowania i rejestracji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w którym opisane są 
zasady zapisów na przedmioty i kontrola przebiegu studiów, zasady rejestracji na kolejne etapy 
studiowania oraz warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Zarządzenie jest dostępne dla 
studentów na stronie internetowej Wydziału (https://is.pw.edu.pl/regulamin-studiow/).  

Dobór metod weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się opiera się na analizie sylwetki absolwenta 
studiów I i II stopnia na kierunku OŚ. Zajęcia o tematyce kluczowej z punktu widzenia wiedzy i 
umiejętności zakończone są egzaminem, a zajęcia związane z umiejętnością prowadzenia obliczeń 
inżynierskich zakończone są sprawdzianem. Zajęcia związane z umiejętnością projektowania kończą się 
oddaniem przez studenta poprawnego projektu i uzasadnieniem przyjętych rozwiązań technicznych 
(obrona ustna). Zajęcia laboratoryjne ukazujące umiejętność przeprowadzenia doświadczenia, analizy 
wyników i sformułowania wniosków wymagają od studenta przygotowania i obrony sprawozdania z 
zajęć. Osiągnięcie przez studenta oczekiwanych efektów uczenia się dla praktyk zawodowych oceniane 
jest przez opiekunów praktyk na podstawie szczegółowego programu praktyk oraz sprawozdania z 
praktyk i rozmowy ze studentem, a następnie potwierdzane jest wpisaniem zaliczenia do systemu 
USOS. 

Proces dyplomowania na kierunku OŚ jest realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

• Regulamin Studiów Politechniki Warszawskiej § 29-32, 

• Zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji 

egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich realizowanych w trybie na odległość (Zał. 3.7), 

• Zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie dokumentacji procesu 

dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej (Zał. 3.8), 

• Zarządzenie nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ujednolicenia wymogów 

edytorskich prac dyplomowych (Zał. 3.9), 

• Zarządzenie nr 108/2021 Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r. określa zasady ograniczenia w 

udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych 

(Zał. 3.10), 

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy/Regulamin-studiow-w-Politechnice-Warszawskiej2
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy/Regulamin-studiow-w-Politechnice-Warszawskiej2
https://is.pw.edu.pl/regulaminy-przedmiotow/
https://is.pw.edu.pl/regulamin-studiow/
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• Zarządzenie nr 41 /2020 Rektora PW z dnia 18 czerwca 2020 r. ustalono zasady archiwizowania 

prac dyplomowych oraz umieszczania w teczce akt osobowych studenta informacji 

umożliwiających jej odszukanie oraz prawa do udostępniania i publikacji prac dyplomowych i prac 

studenckich (Zał. 3.11), 

• Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana WIBHIŚ z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia 

procedury oceny jakości prac dyplomowych na WIBHIŚ (Zał. 3.12), 

• Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 12 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 16/2021 Dziekana 

WIBHIŚ z dnia 12 października 2021 r. w sprawie określenia procedury dyplomowania dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia (Zał. 3.13). 

Proces dyplomowania uwzględnia preferencje, doświadczenie i zainteresowania zawodowe studenta i 
obejmuje wydanie tematu pracy dyplomowej, konsultacje z promotorem zawartości merytorycznej 
pracy, sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, egzamin dyplomowy. Prace 
dyplomowe realizowane na kierunku OŚ to prace projektowe, analityczne i badawcze z zakresu oceny 
stanu jakości poszczególnych komponentów środowiska – atmosfery, wód śródlądowych i 
podziemnych, biosfery i środowiska glebowego, gospodarowania zasobami środowiska oraz metod i 
technologii jego ochrony. W przypadku, gdy realizowana praca dyplomowa obejmuje badania 
laboratoryjne dyplomant korzysta, w obecności promotora i pracownika obsługi, z wyposażenia 
laboratorium oraz materiałów potrzebnych do realizacji badań. Przed przystąpieniem do egzaminu 
dyplomowego praca oceniana jest przez promotora i recenzenta, a opinie zamieszczane są w systemie 
USOS APD. Podczas egzaminu dyplomowego, w którym w komisji zasiada przynajmniej jeden 
pracownik samodzielny, student prezentuje wyniki pracy dyplomowej, odpowiada na pytania do pracy 
i prezentacji oraz odpowiada na trzy pytania z zakresu studiów. Weryfikacja osiągnięcia efektów 
uczenia się w procesie dyplomowania jest dwuetapowa: po napisaniu pracy dyplomowej dokonywana 
przez recenzenta i promotora oraz podczas egzaminu dyplomowego przez komisję. Komisje egzaminu 
dyplomowego są powoływane zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie studiów §31. W 
celu kontroli jakości prac dyplomowych Zarządzeniem nr 5/2022 Dziekana WIBHIŚ z dnia 8 czerwca 
2022 r. wprowadzono na WIBHIŚ procedurę ewaluacji jakości prac dyplomowych (Zał. 3.14). 

Losy absolwentów PW są monitorowane cyklicznie przez Biuro Karier PW i prezentowane na stronie 
internetowej (https://www.bk.pw.edu.pl/pakiet-dla-absolwentow). Monitorowane są losy 
absolwentów poszczególnych kierunków i przedstawiane wydziałom je realizującym. Z analizy 
uzyskanych informacji wynika, że kierunek OŚ jest ceniony za interesujące zajęcia laboratoryjne 
rozwijające kompetencje badawcze, umiejętność programowania oraz dobre przygotowanie do pracy 
w zawodzie stwarzające dużo możliwości zatrudnienia na rynku pracy, umożliwianie studentom 
realizacji badań z kadrą naukową prezentującą dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Ankietowani 
absolwenci zwrócili uwagę również na pewne niedociągnięcia, jak np. skumulowanie laboratoriów lub 
projektów w jednym semestrze. 

Zalecenia dotyczące kryterium 3 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3:  

W ramach działalności popularyzującej Wydział organizuje Ogólnopolski Konkurs „Zrównoważone 
środowisko”, edycja „Zagospodarowanie wód opadowych”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest inspirowanie do innowacyjności w dążeniu do 
opracowywania koncepcji sprzyjających rozwojowi technologii przyjaznych środowisku, 
uwzględniających pilne potrzeby związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, 
źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko 
rozumianą inżynierią i ochroną środowiska, w szczególności takie jak: racjonalne gospodarowanie 

https://www.bk.pw.edu.pl/pakiet-dla-absolwentow
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zasobami, gospodarka cyrkularna, przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia wody, atmosfery, 
gleby i gruntu, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, racjonalne kształtowanie przestrzeni 
zurbanizowanej, zielona energia, zielone budownictwo. Udział w edycji 2022/2023 polega na 
opracowaniu koncepcji zmiany zagospodarowania terenu w celu bezpiecznego i racjonalnego przejęcia 
i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w kontekście poprawy lokalnego bilansu 
wodnego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://is.pw.edu.pl/konkurs/. 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Kierunek Ochrona Środowiska prowadzony jest przez kadrę reprezentującą głównie dyscyplinę 
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Na Wydziale zatrudnionych jest 61 nauczycieli 
akademickich z grupy badawczo-dydaktycznych oraz 11 nauczycieli akademickich - dydaktycznych 
prowadzących zajęcia na wszystkich kierunkach kształcenia, w tym na kierunku Ochrona Środowiska. 
Struktura zatrudnienia kształtuje się następująco (w nawiasach wskazano liczby w odniesieniu do: 

• Profesor           - 6 

• Profesor uczelni        - 9 

• Adiunkt ze stopniem dr hab.     - 6 

• Adiunkt  ze stopniem dr      - 23 

• Asystent           - 6 
Razem – nauczyciele badawczo-dydaktyczni - 50 
 

• Profesor uczelni dydaktyczny    - 2 

• Adiunkt dydaktyczny       - 7 

• Asystent dydaktyczny       - 2 
Razem  - nauczyciele dydaktyczni     - 11 

Szczegółowe zestawienie nauczycieli akademickich przedstawione jest w załączniku 4.1.  

Polityka kadrowa wyznaczana jest poprzez zapisy Statutu Politechniki Warszawskiej, uchwał Senatu 
PW oraz stosownymi zarządzeniami Rektora. Dodatkowo kandydaci na stanowiska badawczo-
dydaktyczne są opiniowani przez Radę Wydziału oraz Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Środowiska, 
Górnictwo i Energetyka. Rekrutacja nauczycieli akademickich, zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW 
odbywa się przeprowadzenie konkursu otwartego. Konkurs na stanowiska ogłasza Rektor na wniosek 
Dziekana Wydziału. Wniosek jest opiniowany przez Radę Wydziału a konkurs prowadzony jest przez 
komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej czterech nauczycieli akademickich oraz 
przyszły bezpośredni przełożony zatrudnianego. Skład komisji konkursowej ustala się z 
uwzględnieniem wymogów określonych w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych. 

Nauczyciele są również autorami materiałów dydaktycznych a także podręczników i skryptów dla 
studentów. W ostatnich pięciu latach opublikowane zostało: 9 podręczników i monografii (w tym 1 w 
języku angielskim) oraz 6 skryptów i preskryptów (w tym 3 w języku angielskim). Szczegółowy wykaz 
znajduje się na stronie https://is.pw.edu.pl/wydawnictwa/ oraz 
http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=wyniki&rodz=8&id=17&sort=3&s_typ=2&zacz=0&dz=&l
=.  
Polityka kadrowa bazuje na motywowaniu pracowników do ustawicznego rozwoju i aktualizowania 
przekazywanej wiedzy. Działania projakościowe prowadzone na Wydziale i w Uczelni obejmują: 
semestralne planowanie zadań badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych przez każdego 
pracownika, semestralną ankietyzację zajęć dydaktycznych przez studentów, hospitację zajęć 
dydaktycznych (harmonogram hospitacji jest ustalany co semestr; każdy nauczyciel jest hospitowany 
co 3 lata, doktoranci raz na rok); ocenę okresową nauczycieli akademickich obejmującą działalność 

https://is.pw.edu.pl/konkurs/
https://is.pw.edu.pl/wydawnictwa/
http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=wyniki&rodz=8&id=17&sort=3&s_typ=2&zacz=0&dz=&l=
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badawczą, dydaktyczną i organizacyjną, premiowanie aktywności naukowej pracowników (dodatek za 
aktywność naukową), nagrody Dziekana Wydziału za wyjątkową aktywność na rzecz Wydziału, nagrody 
Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, utrzymywanie odpowiedniego stosunku 
liczby studentów przypadającego na jednego nauczyciela akademickiego.  
Rozwojowi kompetencji dydaktycznych sprzyjają szkolenia, warsztaty i seminaria organizowane w 
ramach całej uczelni w ramach programu Mistrzowie dydaktyki, którego celem jest podniesienie 
kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod 
dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu oraz programów NERW i NERW2 
(https://www.nerw.pw.edu.pl) umożliwiających, których głównym celem jest poprawa jakości 
funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz 
dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego 
programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja programu 
przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego 
z badaniami naukowymi. Realizacja Projektów uwzględnia potrzeby zgłaszane przez środowiska 
akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu 
kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe 
narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. W programie wykorzystane są m.in. 
międzynarodowe rozwiązania w zakresie sposobów realizacji procesu kształcenia studentów, 
sprofilowane na zwiększenie efektywności współpracy i skupiające się na aspekcie praktycznym. W 
ramach programu prowadzone jest zadanie: 

• 44 „Kompetentny wykładowca”, które zakres przedstawiono w załączniku 4.2, obejmujące 
m.in. szkolenia z języka angielskiego oraz zdalnego prowadzenia zajęć; 

• 45 Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW; 

• 47 System wideokonferencji jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia; 

• 50 Podnoszenie kompetencji kadry w zakresie umiędzynarodowienia. 
Kadra dydaktyczna podczas epidemii COVID-19 prowadziła zajęcia w formie zdalnej, z wykorzystaniem 
platform e-learningowych: Moodle, MS Teams i Forms. PW organizowała kursy obsługi tych platform, 
jak również udostępniła filmy instruktażowe i materiały szkoleniowe do nauki samodzielnej. Cały czas 
w PW funkcjonuje zespół „Szkolenie Microsoft Teams Nauczyciele Akademiccy” umożliwiający 
wymianę doświadczeń oraz skonsultowania problemów z pracownikami Centrum Informatyzacji PW. 

Polityka kadrowa obejmuje również zasady rozwiązywania konfliktów i reagowania na przypadki 
zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa oraz wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec 
członków kadry prowadzącej kształcenie, a także formy pomocy ofiarom. W tym celu zgodnie z 
Zarządzeniem Rektora PW nr 27 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi 
i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej wszelkie podejmowane działania w tym zakresie mają być 
prowadzone w trzech etapach: prewencyjnym, mediacyjnym i formalnym. W celu realizacji etapu 
mediacyjnego na każdym Wydziale działa Wydziałowy Rzecznik Zaufania wybrany przez społeczność 
wydziałową. W obecnej kadencji Rzecznikiem jest prof. dr hab. Ewa Karwowska.  

Najważniejsze – przykładowe osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat: Wydział IBHIŚ od 
wielu lat uczestniczy w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów organizowanym przez miesięcznik 
„Perspektywy”. Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane przez kierunek Ochrona Środowiska 
prowadzony na Wydziale: 

• Ranking Perspektyw 2022 – 8. miejsce (2. miejsce wśród uczelni technicznych prowadzących 

kierunek Ochrona Środowiska), 71.2 pkt. 

• Ranking Perspektyw 2021 – 8. miejsce (1. miejsce), 76.5 pkt. 

• Ranking Perspektyw 2020 – 4. miejsce (1. miejsce), 82.6 pkt. 

• Ranking Perspektyw 2019 – 8. miejsce (2. miejsce), 67.0 pkt. 

• Ranking Perspektyw 2018 – 5. miejsce (1. miejsce), 80.4 pkt. 

https://www.nerw.pw.edu.pl/
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Podstawową zasadą obsady zajęć dydaktycznych jest zgodność działalności i dorobku naukowego oraz 
kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z dyscypliną naukową Inżynieria Środowiska, 
Górnictwo i Energetyka, a w szczególności zgodność ze specjalnościami naukowymi powiązanymi z 
zajęciami.  

Stosuje się też zasadę łączenia działalności badawczej z działalnością dydaktyczną pracowników. 
Studenci i dyplomanci są z reguły włączani w badania i prace naukowe prowadzone przez pracowników 
Wydziału. Studenci wykonują analizy fizykochemiczne i kontrolują przebieg określonych procesów, 
będących przedmiotem badań w ramach grantu. Zebrany materiał mogą wykorzystać do wykonania 
swojej pracy dyplomowej. Prawa autorskie zachowuje promotor decydujący o przebiegu pracy 
badawczej. W przypadku przygotowywania publikacji z badań realizowanych z udziałem studentów, 
studenci są ich współautorami. 

Koordynatorzy przedmiotów są wybierani na podstawie zgodności ich zainteresowań i dokonań 
naukowych z treściami merytorycznymi przedmiotów. Koordynatorzy przedmiotów wybierają do 
prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria) osoby z 
odpowiednią wiedzą kierunkową i doświadczeniem dydaktycznym. Na niektóre wykłady zapraszane są 
osoby z zewnątrz, z firm współpracujących, które wzbogacają treść merytoryczną wykładów o 
najnowsze aspekty praktyczne.  

Część nauczycieli akademickich posiada również doświadczenie zawodowe wynikające ze współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, na przykład w zakresie wykonywania prac eksperckich. 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 35/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. wszyscy nauczyciele akademiccy, 
z wyjątkiem Rektora, podlegają okresowej ocenie w zakresie wykonywania obowiązków wynikających 
z przynależności do grupy pracowników dydaktycznych, badawczych lub badawczo-dydaktycznych 
oraz w zakresie przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz własności 
przemysłowej. Ocena okresowa jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz na cztery lata. Ostatnia ocena 
okresowa została przeprowadzona w 2021 r. Ponadto w systemie semestralnym nauczyciele 
akademiccy przygotowują i rozliczają zadaniowe plany pracy określające plany dotyczące zamierzeń w 
zakresie działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych na 
stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej dla 
nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych. 

W PW przyjęte są systemy stymulujące i motywujące nauczycieli akademickich do doskonalenia 
zarówno w zakresie kompetencji badawczych jak i dydaktycznych. Kwestie motywowania i nagradzania 
pracowników są definiowane w regulaminie wynagradzania pracowników i obejmują m.in: dodatek 
funkcyjny, dodatek zadaniowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie za 
godziny nadliczbowe, za pracę w projektach, dodatek organizacyjno-motywacyjny, dodatek za 
aktywność naukową, dodatek za rekrutację, dodatek za kierowanie lub opiekę nad studenckimi 
praktykami zawodowymi, jednorazowe wynagrodzenie za promotorstwo, recenzje oraz członkostwo 
w komisji habilitacyjnej, nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich, nagrodę jubileuszową oraz 
dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”). Doprecyzowanie dodatku za aktywność naukową, 
obejmującego złożenie wniosku aplikacyjnego, który przeszedł przynajmniej ocenę formalną w 
ogłoszonym konkursie lub za zawarcie umowy na realizację projektu z instytucją finansującą i 
szczególne osiągnięcia publikacyjne, jest wprowadzone Zarządzeniami Dziekana WIBHIŚ na dany rok 
kalendarzowy. Dodatkowo pracownicy za realizację zadań o szczególnym znaczeniu dla Wydziału mogą 
ubiegać się o obniżenie pensum dydaktycznego zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 11/2021 z dnia 6 
lipca 2021 r.  

Dodatkowo na Wydziale przyznawana jest nagroda i wyróżnienie Dziekana WIBHIŚ za wyjątkowe 
zaangażowanie na rzecz WIBHIŚ PW – nagroda ta przyznawana jest za zaangażowanie w zakresie 
działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej. Docenienie zaangażowania nauczycieli jest 
również wyrażane poprzez głosowanie w Plebiscycie Złotej Kredy. Co roku Samorząd Studentów PW 
organizuje to wydarzenie, aby uhonorować najlepszych z najlepszych dydaktyków. Studenci głosują na 
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prowadzących, którzy najlepiej poprowadzili zajęcia, zarażali pasją do przedmiotu lub zawsze podawali 
pomocną dłoń. Głosowanie odbywa się w 3 kategoriach: najlepszy prowadzący wykłady, najlepszy 
prowadzący ćwiczenia oraz ,,Złote Serce". 

Zalecenia dotyczące kryterium 4 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz 
ich doskonalenie 

Stan bazy dydaktycznej 

W budynku WIBHIŚ znajdują się 33 sale wykładowe, 2 sale audytoryjne, 8 sal dydaktycznych, oraz 79 
sal laboratoryjnych. Sale wykładowe, audytoryjne i dydaktyczne wyposażone są w rzutniki 
multimedialne, ekrany oraz tablice ścieralne i tradycyjne. Sale audytoryjne są dodatkowo wyposażone 
w nagłośnienie. Pomieszczenia Dziekanatu i sala audytoryjna są wyposażone w pętle indukcyjne dla 
osób niedosłyszących. Sale laboratoryjne są wyposażone w stanowiska badawcze oraz specjalistyczną 
aparaturę umożliwiające studentom wykonywanie zadań badawczych. Sale w budynku WIBHIŚ są 
sukcesywnie poddawane modernizacji.  

Laboratoria obsługiwane przez poszczególne zakłady wyposażone są nowoczesną aparaturę naukowo-
dydaktyczną, przykładowo:  

• laboratorium mechaniki gruntów i geotechniki (aparaty trójosiowego ściskania z możliwością 

badań jednoosiowego i trójosiowego ściskania w warunkach UU, CU i CD), 

• laboratorium mechaniki płynów – mobilne stanowiska dydaktyczne firmy GUNT,  

• laboratorium oceny ryzyka ekologicznego w środowisku, 

• laboratorium biotechnologiczne (bioreaktory, biologiczne metody oczyszczania ścieków, 

oczyszczanie gazów odlotowych, fermentacja metanowa, wpływ pola magnetycznego na proces 

biodegradacji związków refrakcyjnych), 

• laboratorium biologii molekularnej, 

• laboratorium chromatografii gazowej, 

• stanowisko w skali półtechnicznej do badań dezynfekcji powietrza, 

• laboratoria wyposażone w spektrofotometry, chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem 

mas z pomiarem czasu przelotu, spektrometr absorpcji atomowej z atomizację w płomieniu i 

elektrotermiczną. 

Oprócz laboratoriów w miarę własnych i pozyskiwanych środków finansowych modernizowane są 
pozostałe sale dydaktyczne WIBHIŚ, które często są wyposażane w pomoce dydaktyczne od 
współpracujących z Wydziałem firm. Efektem tej współpracy są sale tzw. „firmowe”, które są 
dedykowane konkretnym zajęciom dydaktycznym (np. instalacje wod-kan), np.: 

• sala nr 215 Wilo, 

• sala nr 239 Danfoss, 

• sala nr 313 Vallox, 

• sala nr 328 SIKA Poland, 

• sala nr 519 Wavin,  

• sale nr 534, 544 MPWiK, w wyniku stałej współpracy z MPWiK w Warszawie Wydział otrzymuje 

systematyczne wsparcie finansowe w zakresie modernizacji pracowni komputerowej  

• sala nr 415, 520 Geberit, 
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• sala nr 525 - model stacji uzdatniania wody do celów przemysłowych firmy BWT,  

• sala nr 425 – model pompy z możliwością analizy zjawiska kawitacji Gorman Rupp Pumps, 

• sala nr 438 – laboratorium technik monitoringu obiektów budowlanych – w sali realizowane są 

zajęcia we współpracy z firmą Neostrain S.A., z wykorzystaniem materiałów przez nią 

udostępnionych. 

Proces obsługi studentów i nauczycieli akademickich oparty jest na systemie USOS PW. Studenci po 
zalogowaniu się na indywidualne konto składają deklarację na przedmioty w danym semestrze, mogą 
przeglądać osiągane wyniki w nauce. Mogą też zapoznać się z planem studiów oraz informacjami na 
temat naliczonych opłat za powtarzanie przedmiotów. Nauczyciele akademiccy uzyskują dostęp do 
informacji o prowadzonych lub współprowadzonych przez nich zajęciach, mają możliwość zapoznania 
się z listą osób, które zostały zapisane na dany przedmiot, mogą wprowadzać oceny bieżące i końcowe, 
wypełniać protokoły zaliczeń i przekazywać studentom informacje dotyczące przedmiotu. System jest 
zintegrowany z funkcjonującym na Uczelni centralnym system archiwizacji prac dyplomowych 
inżynierskich i magisterskich (Archiwum Prac Dyplomowych – USOS-APD). Moduł ten służy do 
kompleksowej obsługi procesu dyplomowania, począwszy od wgrania przez studenta pracy 
dyplomowej do wprowadzenia recenzji przez promotora i recenzenta, a także zweryfikowania treści 
pracy za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Dyplomant ma możliwość zapoznania się z 
recenzjami oraz z terminem i miejscem wyznaczonego egzaminu dyplomowego. System USOS 
umożliwia także kontakt osób prowadzących zajęcia ze studentami za pomocą wewnętrznej poczty e-
mail. 

W salach dydaktycznych, w bibliotece i na korytarzach zapewniony jest otwarty dostęp do internetu 
poprzez WI-FI.  

Studenci i pracownicy badawczo-dydaktyczni prowadzący zajęcia dydaktyczne mają do dyspozycji 
dostęp do platformy Moodle ePW służącej do wsparcia procesu kształcenia poprzez udostępnianie 
treści wykładów, prezentacji, dodatkowych materiałów dydaktycznych, a także organizowania zaliczeń. 

PW realizuje projekt pt. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt, którego 
beneficjentem jest również WIBHIŚ, obejmuje swoim zakresem 7 zadań: 

• Zadanie nr 1: Utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Architektury PW; 

• Zadanie nr 2: Likwidacja barier architektonicznych; 

• Zadanie nr 3: Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i informacji o dostępności 

budynków i terenów PW; 

• Zadanie nr 4: Stworzenie systemu nawigacji indoor w wybranych budynkach PW; 

• Zadanie nr 5: Podniesienie kompetencji pracowników PW w zakresie kontaktu z osobami 

niepełnosprawnymi (szkolenia); 

• Zadanie nr 6: Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW; 

• Zadanie nr 7: Stworzenie Map Dostępności Budynków PW. 

Strona internetowa Wydziału jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej: 

• Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo; 

• Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie); 

• Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 
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Brama i furtka w ogrodzeniu Terenu Głównego nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych. Na 
parkingu wydziałowym jest wydzielone i prawidłowo oznakowane miejsce dla osób 
niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych udostępnione jest wejście bezpośrednio do klatki 
schodowej w wysokiej części budynku, bez konieczności korzystania ze schodów. Windy w budynku 
pozwalają dojechać do każdej kondygnacji. Winda w części wysokiej umożliwia wejście do niej z 
poziomu chodnika wokół budynku, bez konieczności korzystania ze schodów. Na Wydziale znajduje się 
toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wszystkich pomieszczeń 
budynku osoba z dysfunkcją narządu ruchu (niechodząca) ma możliwość dojechania. Jedynie do sali 
611 dostęp jest utrudniony, trzeba pokonać jeden stopień. Nie ma utrudnień, które uniemożliwiłyby 
poruszanie się osób o kulach. Pracownie komputerowe nie są dostosowane do potrzeb osób z 
dysfunkcją wzroku. Pomieszczenia dziekanatu Wydziału wyposażone są w pętle indukcyjne – każde z 
pomieszczeń zostało odpowiednio oznakowane.  

Planowane są kolejne udogodnienia architektoniczne dla studentów z niepełnosprawnościami – m.in. 
instalacja dodatkowych barierek oraz wyraźnego oznakowania schodów.  

W Bibliotece WIBHIŚ funkcjonuje System Biblioteczno-Informacyjny PW (SBI PW) z towarzyszącymi 
narzędziami wspomagającymi cały mechanizm usług. System tworzy Biblioteka Główna wraz ze swoimi 
filiami oraz bibliotekami specjalistycznymi, które wchodzą w skład wydziałów, instytutów, zakładów 
lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni, który liczył na koniec 2021 roku 27 podmiotów 
bibliotecznych.  

Biblioteki specjalistyczne zapewniają obsługę biblioteczną oraz informacyjną studentom wspierając 
proces studiowania, jednocześnie wspierają działalność naukowo-dydaktyczną pracowników oraz 
doktorantów jednostki macierzystej. 

Struktura działania Biblioteki WIBHIŚ jest wielozadaniowa. Główne zadania Biblioteki koncentrują się 
w obrębie świadomej i zrównoważonej polityki gromadzenia zbiorów, poprzez zakup najnowszego 
piśmiennictwa naukowego z zakresu kierunków studiów prowadzonych przez Wydział: Inżynierii 
Środowiska, Ochrony Środowiska i Biogospodarki oraz dziedzin pokrewnych w języku polskim, 
angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim. Następnie opracowania oraz udostępniania jednostek 
wydawniczych (drukowanych oraz elektronicznych) i danych naukowo-dydaktycznych związanych z 
Wydziałem, czyli realizuje zadania w zakresie archiwizacji i upowszechnianiu dorobku naukowo-
dydaktycznego pracowników i doktorantów Wydziału z jednoczesnym prowadzeniem działalności 
informacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej. 

Baza Biblioteki WIBHIŚ, która jest składową Katalogu Centralnego zawiera 99% opisanego 
bibliograficznie księgozbioru. Współtworząc uczelniany SBI PW Biblioteka opracowuje wykaz nabytków 
książkowych, a także wprowadza dane i aktualizuje Centralny Katalog zbiorów polskich bibliotek 
naukowych i akademickich NUKAT. Roczna aktualizacja Biblioteki za rok 2021 wynosi 42 rekordów 
opisów bibliograficznych z 617 dopisanymi egzemplarzami. Jednocześnie ogółem stan rekordów 
Biblioteki WIBHIŚ w SBI PW wynosi 15 592, zaś stan egzemplarzy to 52 018. Baza Biblioteki zawiera 
również rzadkie zasoby czasopism z zakresu dziedzin reprezentowanych przez Wydział tj. ok. 11 448 
woluminów (w bieżącej prenumeracie 34 tytułów). 

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się za pośrednictwem Wypożyczalni i dwóch Czytelni 
zlokalizowanych na trzecim piętrze Gmachu Wydziału, dostępnych dla wszystkich studentów i 
pracowników Wydziału oraz Uczelni, a także użytkowników indywidualnych spoza PW 
(zarejestrowanych wszystkich czytelników z uprawnieniami do Biblioteki Wydziału w 2021 roku było 4 
827). Studenci przechodzą obowiązkowe szkolenia biblioteczne na pierwszym semestrze studiów I i II 
stopnia. 

Na koniec 2021 roku znajdujący się w SBI PW stan zbiorów liczył 1 443 703 w woluminach/jednostkach 
inwentarzowych. 
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Zasoby Katalogu Centralnego SBI PW w obrębie wybranych działów tematycznych związanych z 
kierunkami reprezentowanymi przez WIBHiIŚ PW zostały zestawione w załączniku 5.1 (stan na 
01.09.2022). 

W 2021 roku użytkownicy mieli dostęp do 8 589 tytułów czasopism elektronicznych udostępnianych 
na platformach wydawców oraz poprzez tzw. agregatory zapewniające dostęp do pełnotekstowych e-
czasopism. Wyszukiwarka dostępnych tytułów czasopism elektronicznych znajduje się na stronie 
domowej BG w zakładce Zasoby elektroniczne – Lista tytułów e-źródeł. 

Z komputerów znajdujących się w domenie adresowej PW, jak i również spoza PW po zalogowaniu - 
pracownicy, doktoranci i studenci mogą korzystać z pełno tekstowych baz m.in. ACS Publications, 
Analytical WebBase - Analytical Abstracts, BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data 
Citation Index, Dawsonera, EBSCOhost Web, Engineering Case Studies Online , IBUK Libra, Knovel, OCLC 
(Online Computer Library Center) - WorldCat, OECD iLibrary, Patenty Derwent Innovations Index, 
ProQuest Ebook Central, ProQuest SciTech Premium Collection, SPIE Digital Library, Taylor and Francis 
Online, Wiley Online Library. 

Świadoma i zrównoważona polityka gromadzenia zbiorów w celu doskonalenia systemu bibliotecznego 
realizowana jest na podstawie ciągłego monitorowania potrzeb wszystkich użytkowników oraz 
obserwacji rynku księgarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw innych uczelni wyższych, 
chociażby poprzez wystawy i targi książek. Jednocześnie oprócz dokonywanych zakupów nowości 
wydawniczych istotna jest wymiana z innymi placówkami naukowymi. Ważną składową optymalizacji 
usług bibliotecznych jest zapewnienie trwałości w gromadzeniu prenumerowanych periodyków 
naukowych w kolekcji wydawnictw ciągłych. 

Przyrost książek tradycyjnych w SBI PW w jednostkach inwentarzowych w roku 2021 podano w 
załączniku 5.2. 

Należy mieć również na uwadze, iż na podnoszenie jakości proponowanych usług w SBI PW, 
monitorowaniu zapotrzebowania i doskonalenia wykonywanej pracy ma duży wpływ czynne 
uczestnictwo personelu bibliotecznego w samokształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w 
konferencjach/seminariach, szkoleniach/warsztatach. Udział pracowników w szkoleniach, warsztatach 
i seminariach podano w 2021 zawarto w załączniku 5.3. 

http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/WileyInterScienceZalecenia dotyczące kryterium 5 wymienione w 
uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, która poprzedziła 
bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na studiach I i II stopnia mają zalecenie corocznej 
weryfikacji piśmiennictwa w kartach przedmiotów odpowiadającego dostępnym zbiorom. 

http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/WileyInterScience 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana jest również poprzez współpracę z 

absolwentami. Na Wydziale działają trzy stowarzyszenia absolwentów. 

http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/ACSAmericanChemicalSocietyPublications
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/AnalyticalWebBase
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/ISIWebofKnowledge
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/ISIWebofKnowledge
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/ISIWebofKnowledge
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/ISIWebofKnowledge
http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/Home.html
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/EIFL-EBSCO
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/engineering-case-studies/
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/ibuk
http://app.knovel.com/web/index.v
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/OCLC
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/OCLC
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/OECD
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/ISIWebofKnowledge
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/proquest-ebook-central/
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/proquest4
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/spiedl
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/TaylorandFrancis
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/TaylorandFrancis
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/WileyInterScience
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/WileyInterScience
http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/WileyInterScience


Profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 34 

 

• Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej grupuje 

absolwentów specjalności ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja oraz zaopatrzenie w wodę, 

unieszkodliwianie ścieków i odpadów. 

• Klub Absolwentów Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej grupuje 

absolwentów specjalności systemy ochrony środowiska. 

• Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki 

Warszawskiej grupuje absolwentów specjalności przywołanych w nazwie Stowarzyszenia oraz 

Inżynierii Wodnej. 

Nauczyciele WIBHIŚ są aktywnymi członkami z wyboru lub powołania w gremiach poza uczelnią 
(międzynarodowe i krajowe organizacje, komitety naukowe, rady, komisje krajowe). Szczegółowe 
informacje zawarto w zał. 6.1. WIBHIŚ dysponuje bazą elektroniczną pracodawców i instytucji 
współpracujących w ramach praktyk zawodowych studentów, oraz dokonuje jej okresowego 
przeglądu. 

Zalecenia dotyczące kryterium 6 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku 

Podnoszenie stopnia umiędzynarodowienie procesu kształcenia jest jednym z priorytetów Wydziału 

wpisującym się w cele strategii Uczelni. Warto podkreślić, że dążąc do zwiększania kompetencji 

językowych wszystkich studentów studiujących na specjalnościach polskojęzycznych, do programu 

studiów drugiego stopnia na wszystkich specjalnościach wprowadzono seminarium specjalizacyjne, 

które prowadzone jest w języku angielskim. Ponadto wszyscy studenci są zobowiązaniu do zdania 

ogólnouczelnianego egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2. Prowadzenie regularnych studiów 

anglojęzycznych na pierwszym i drugim stopniu daje możliwość udziału w zajęciach studentom 

zagranicznym różnych wymian w ramach porozumień i umów podpisanych przez Wydział. 

Studenci oraz pracownicy Wydziału uczestniczą w programie ERASMUS + (będącego kontynuacją od 
2007 r., programu Socrates-Erasmus, a następnie LLP ERASMUS). W związku z wprowadzonymi przez 
Komisję Europejską zmianami dotyczącymi programu ERASMUS+ zawierano nowe umowy w oparciu o 
wprowadzone przepisy. W ww. okresie Wydział miał podpisane 34 porozumienia z partnerami 
zagranicznymi z Austrii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwecji, 
Turcji i Włoch. 

W ramach tych porozumień Wydział oferował stypendia o długości pobytu za granicą od 3 do 12 
miesięcy. Na stypendia zgłosiło się 17 studentów (w ramach rekrutacji w roku 2020/2021 i 2021/2022), 
z czego w roku 2021 wyjechało 6 osób. Dla porównania, w roku akademickim 2019/2020, z programu 
ERASMUS+ skorzystało 20 studentów Wydziału. Pandemia COVID-19 znacznie utrudniła mobilność 
studentów od r.a. 2019/2020.  

Studenci naszego Wydziału najczęściej wybierali najważniejsze uczelnie zagraniczne:  

• Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen (2 osoby na 5 miesięcy),  

• Kungl Tekniska Högskolan (2 osoby na 5 miesięcy)  

Jako finansowe wsparcie wyjazdu studenci otrzymywali stypendium z programu Erasmus. Ponadto 
część osób, spełniających kryteria socjalne, mogło ubiegać się o dodatkowe stypendia z programu 
Support ERASMUS+ przeznaczonego dla studentów niepełnosprawnych oraz spełniających kryteria 
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socjalne. W trakcie pobytu za granicą studenci uczestniczyli w regularnych zajęciach prowadzonych na 
zagranicznej uczelni i niektórzy z nich uczestniczyli w projektach badawczych, które stanowiły pewien 
element pracy dyplomowej. 

Ponadto, studenci mają możliwość wyjeżdżać na krótko-terminowe (5-8 dni) pobyty na uczelniach 
zagranicznych uczestnicząc w warsztatach i zajęciach seminaryjnych w ramach programu Athens.  
Wydział ma podpisaną jedną umowę dual-degree diploma z North University of China, w ramach której 
studenci odbywają studia przez 2 lata na swojej uczelni i kolejne dwa lata na uczelni partnerskiej. W 
efekcie studenci uczestniczący w programie mogą uzyskać dyplomy obu uczelni.  

W 2021 r., w ramach umów bilateralnych (ogólnouczelnianych i wydziałowych), na Wydział przyjechało 
7 osób – 4 z Francji i 3 z Ukrainy, zaś w ramach programu Erasmus+ – 16 osób.  

W 2022 r., w ramach programu Erasmus+, dla studentów odbyły się wykłady prof. dr inż. Musluma 
Ariciego z Engineering Faculty Kocaeli University (Turcja). Wykłady te trwały 10 godzin. Dodatkowo, 
odbyły się również 8-godzinne wykłady dr inż. Joachima Berentda z Technische Universität Hamburg 
(Niemcy) oraz wykład gościnny profesora A. Zh. Zhusupbekova w ramach współpracy z L.N.Gumilyov 
Eurasian National University w Nur-Sułtan w Kazachstanie. Pracownicy Wydziału, w ramach programu 
Erasmus+ realizują coroczne wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na Technische 
Universitaet Hamburg. Prowadzone jest około 20 h ćwiczeń laboratoryjnych i 2-4 h wykładów. Wyjazdy 
nie odbyły się w 2021 i 2022 r., ale prowadzone były zajęcia wirtualne dla studentów za pomocą MS 
Teams. 

Wydział realizuje program nauczania „Master of Science Programme in Euro Hydroinformatics and 
Water Management (EuroAqua+)” we współpracy z czterema uniwersytetami europejskimi: Polytech 
Nice Sophia – Université Côte d’Azur (Francja), Brandenburg University of Technology Cottbus-
Senftenberg (Niemcy), Technical University of Catalonia (Hiszpania) i University of Newcastle upon 
Tyne (Wielka Brytania). Studenci programu podczas pierwszego semestru realizują podstawowe 
zajęcia dydaktyczne na wybranym uniwersytecie. Drugi semestr jest realizowany na uniwersytecie w 
Newcastle, a trzeci to semestr specjalizacyjny, w którym WIBHiIŚ zaproponował specjalność 
wypełniającą dotychczasową lukę w programie dydaktycznym dotyczącą zagadnień związanych z 
modelowaniem i zarządzaniem zasobami wód podziemnych. W ramach semestru prowadzonego na 
WIBHiIŚ realizowany jest program nauczania "Applied Groundwater Modelling". Między innymi 
zaproponowane zostały takie przedmioty jak: Data processing for Groundwater Models, Subsurface 
Modelling, Optimization of Groundwater Systems, Smart Groundwater Management oraz projekt 
HydroEurope, w ramach którego odbywa się współpraca międzynarodowa studentów w zakresie 
inżynierii wodnej poprzez sieć profesjonalnych kontaktów (projekt kończy się wspólnym wyjazdem do 
Polytech Nice Sophia – Université Côte d’Azur we Francji, podczas którego studenci mają możliwość 
wymiany zebranych doświadczeń poprzez prezentację wyników przeprowadzonych badań na 
seminarium). Zakres merytoryczny poszczególnych przedmiotów został zatwierdzony Uchwałą Rady 
Wydziału IBHiIŚ i wprowadzony do oferty dydaktycznej. Pierwsi studenci w ramach ww. programu 
pojawili się w PW w roku ak. 2017/2018. 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na WIBHIŚ jest na bieżąco monitorowane przez 
pełnomocnika dziekana ds. studiów anglojęzycznych, a także oceniane przez studentów w ankietach 
wszystkich zajęć przeprowadzanych w każdym semestrze roku akademickiego. 

Zalecenia dotyczące kryterium 7 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

NIE DOTYCZY 
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Studenci pierwszego roku mają możliwość uzyskania wsparcia od opiekuna I-go roku, powołanego 
przez dziekana. Zadania opiekuna I-go roku obejmują: 

• zorganizowanie na początku pierwszego roku studiów spotkania ze studentami, mającego na celu: 

przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji roku akademickiego, toku 

studiów, systemu pomocy materialnej, regulaminu studiów i innych przepisów obowiązujących na 

Uczelni; zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną Uczelni; poinformowanie studentów o 

kompetencjach władz nadzorujących proces dydaktyczny na Wydziale; przeprowadzenie 

wyborów starosty roku; 

• utrzymywanie regularnego kontaktu z kierownikiem i pracownikiem dziekanatu prowadzącym 

obsługę administracyjną danego roku; stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących 

związanych z organizacją procesu dydaktycznego. 

Studenci Wydziału czynnie działają w studenckim ruchu naukowym. Obecnie, studenci kierunku OŚ 
mogą uczestniczyć w działalności siedmiu kół: KN Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, KN Wentylacji i 
Klimatyzacji, KN Inżynierii Wodnej, KN Wodociągów i Kanalizacji, KN Zrównoważonych Systemów 
Budowlanych, KN Biogospodarki oraz KN Biologii. Działalność ta stanowi bogate uzupełnienie 
klasycznego procesu dydaktycznego. W ramach swojej działalności w kołach naukowych studenci 
wykonują prace naukowe w ramach grantów Rektora dla młodych naukowców, organizują wyjazdy na 
obiekty techniczne, organizują wyjazdy na Międzynarodowe Targi Instalacyjne w Poznaniu, organizują 
akcje zbiórki surowców wtórnych, organizują seminaria i kursy szkoleniowe (m.in. warsztaty dotyczące 
wykorzystania BIM – Building Information Modelling – w projektowaniu), organizują cykle spotkań z 
absolwentami. Troje spośród członków Koła Naukowego Wentylacji i Klimatyzacji uzyskało 1. nagrodę 
w międzynarodowym konkursie organizowanym przez ASGRAE – amerykańskie stowarzyszenie mające 
na celu szerzenie wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacji grzewczych, chłodniczych i 
klimatyzacyjnych. 

Studenci są również włączani do prac nad artykułami naukowymi i uwzględniani jako ich współautorzy. 
Przykładowe artykuły we współautorstwie studentów kierunku OŚ (nazwiska studentów – 
współautorów zaznaczono pogrubioną czcionką): 

• Bogacki J., Marcinowski P., Bury D., Krupa M., Ścieżyńska D., Prabhu P., 2021. Magnetite, 

Hematite and Zero-Valent Iron as Co-Catalysts in Advanced Oxidation Processes Application for 

Cosmetic Wastewater Treatment. Catalysts, 11 (1), 9, DOI: 10.3390/catal11010009. 

• Grodzka-Łukaszewska M., Pawlak Z., Sinicyn G., 2021. Spatial distribution of the water exchange 

through river cross-section – measurements and the numerical model. Archives of Environmental 

Protection, 47 (1), 69-79, DOI: 10.24425/aep.2021.136450. 

• Marcinowski P., Bury D., Krupa M., Ścieżyńska D., Prabhu P., Bogacki J., 2020. Magnetite and 

Hematite in Advanced Oxidation Processes Application for Cosmetic Wastewater Treatment. 

Processes, 8 (11), 1343, DOI: 10.3390/pr8111343. 

• Muszyński A., Marcinowski P., Maksymiec J., Beskowska K., Kalwarczyk E., Bogacki J., 2019. 

Cosmetic wastewater treatment with combined light/Fe0/H2O2 process coupled with activated 

sludge. Journal of Hazardous Materials, 378, 120732, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.06.009. 

• Juszczak M., Szyłak-Szydłowski M., 2019. Chromatographic examinations in the gas network 

odourised by tetrahydrothiophene. Ecological Chemistry and Engineering 26 (2), 265-277, 

DOI:10.1515/eces-2019-0019.  

• Marcinowski P., Zapałowska E., Maksymiec J., Naumczyk J., Bogacki J., 2018. Hydraulic fracturing 

flow back fluid treatment by ZVI/H2O2 process. Desalination and Water Treatment, 129, 177-184, 

DOI: 10.5004/dwt.2018.23086. 
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Na Wydziale działa system świadczeń socjalnych dostępnych dla studentów, obejmujący: 

• stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów (FPMSiD) PW,  

• zakwaterowanie w domach studenckich,  

• kredyty studenckie, 

• stypendia fundowane. 

W ramach wyżej wymienionych, funkcjonują m.in., przeznaczone dla studentów osiągających najlepsze 

wyniki w nauce: 

• Stypendium im. M. Króla 

• Stypendium Ministra 

• Stypendium im. Stefana i Haliny Krzemińskich 

• Stypendia im. Jana Pawła II 

Ponadto, dwa razy w roku przyznawane są nagrody Dziekana Wydziału dla wyróżniających się 
studentów.  

Studenci są informowani o systemie wsparcia – w tym pomocy materialnej – za pośrednictwem 
wydziałowej strony internetowej, mediów społecznościowych i drogą e-mailową. Dodatkowo, mogą 
zasięgnąć informacji bezpośrednio w dziekanacie, w Sekcji Obsługi Spraw Socjalno-Bytowych Studiów 
Stacjonarnych I Niestacjonarnych. 

Bezpośrednią obsługę administracyjną studentów prowadzi Dziekanat. W celu zapewnienia 
kompleksowej obsługi studentów oraz zapewnienia ciągłości realizacji i zadań Dziekanat został 
podzielony na trzy sekcje. Sekcja obsługi toku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów 
podyplomowych realizuje zadania z zakresu obsługi administracyjnej toku studiów m.in. rozliczania 
etapów, zapisywania do grup zajęciowych, postępowań administracyjnych w sprawie skreślenia, 
dyplomowania, naliczania opłat za usługi edukacyjne oraz zwalniania z tych opłat. Sekcja obsługi spraw 
socjalno-bytowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wymiany międzynarodowej, obsługi 
kancelaryjnej dziekanatu, realizuje zadania z zakresu: obsługi administracyjnej stypendiów, wydawania 
przedłużania legitymacji, obsługi administracyjnej wymiany międzynarodowe, obsługi kancelaryjnej 
dziekanatu m.in. rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej, obsługi administracyjnej praktyk 
studenckich. Sekcja obsługi programów i planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w swoim 
zakresie posiada: prowadzenie dokumentacji programów studiów, zlecenia zajęć dydaktycznych 
Wydziału, układanie planów zajęć, układanie harmonogramu sesji egzaminacyjnej, rozliczenia godzin 
dydaktycznych pracowników Wydziału, rozliczenia międzywydziałowe, raporty na potrzeby 
sprawozdawczości POLON.  

Informacja zawierająca dane kontaktowe do pracowników Dziekanatu oraz o godzinach przyjęć, 
znajduje się na stronie internetowej Wydziału w zakładce dedykowanej studentom 
(https://is.pw.edu.pl/dziekanat/). W tym miejscu Dziekanat zamieszcza również komunikaty, 
informacje dotyczące procedur i terminów wraz z niezbędnymi formularzami. Ponadto wszelkie 
komunikaty, informacje o bieżących wydarzeniach są wysyłane do studentów bezpośrednio na skrzynki 
e-mail, oraz przekazywane do WRS Studentów z prośbą o rozpowszechnianie za pośrednictwem 
studenckich portali społecznościowych. Kontakt ze studentem nie ogranicza się do wizyt w 
Dziekanacie, jest prowadzony również za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji MS Teams, 
czy kontaktu telefonicznego.  

Zespół Dziekanatu składa się z ośmiu pracowników, z czego siedmiu posiada wykształcenie wyższe. 
Wszyscy członkowie zespołu regularnie biorą udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje w 
zakresie realizowanych zadań, np. kursy językowe, które podnoszą poziom obsługi studentów 
zagranicznych. Szkolenia z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego czy z zakresu 
przyznawania pomocy materialnej przekładają się na możliwość wspierania studentów w procedurach 
administracyjnych. 

https://is.pw.edu.pl/dziekanat/
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Rzecznik Praw Studenta, wybierany wśród studentów i przez studentów Wydziału, pełni, ze strony 
Samorządu, funkcję informacyjną i edukacyjną w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, 
przeciwdziałania przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa 
oraz pomocy ofiarom. WRS na początku roku akademickiego organizuje spotkanie organizacyjne, 
podczas którego edukuje studentów w kwestii praw i obowiązków. Studenci mogą się zwracać z ww. 
problemami zarówno do Rzecznika, jak i WRS. Ze strony pracowników, zwracać się mogą do 
Prodziekana ds. Studenckich, który informuje, reaguje i udziela pomocy ofiarom. Studenci informowani 
są o tej pomocy na spotkaniach z Rzecznikiem, WRS i Prodziekanem.  

Dodatkowo, w PW funkcjonuje Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, które jest jednostką 
organizacyjną właściwą do wspierania działalności pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania i 
rzeczników zaufania, obsługi zgłoszeń osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów), a także 
organizowania i realizowania pomocy psychologicznej dla pracowników, studentów i doktorantów PW 
oraz realizowania zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

Zakres działania Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni obejmuje m.in. następujące aspekty 
dotyczące bezpieczeństwa studentów i przeciwdziałania dyskryminacji: 

• współorganizowanie z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW szkoleń z 

zakresu problematyki nierównego traktowania studentów i doktorantów; 

• współtworzenie z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW materiałów 

informacyjnych na temat zakazu nierównego traktowania i ich udostępnianie wszystkim 

studentom i doktorantom; 

• organizowanie szkoleń i konsultacji dla rzeczników zaufania; 

• prowadzenie kampanii społecznych z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu i 

mobbingowi; 

• współpraca z Samorządem Studentów PW i Samorządem Doktorantów PW w zakresie 

przeciwdziałania nierównemu traktowaniu; 

• podejmowanie lub koordynowanie czynności mających na celu rozwiązywanie konfliktów 

wynikających z występowania zjawisk nierównego traktowania i mobbingu w stosunku do 

pracowników PW oraz zjawisk nierównego traktowania w stosunku do studentów i doktorantów; 

• współpracę z jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie realizacji zadań mających na celu 

przeciwdziałanie występowaniu nierównego traktowania i mobbingu w PW; 

• świadczenie pomocy psychologicznej dla pracowników, studentów i doktorantów PW. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne studentów, cyklicznie prowadzone są próbne ewakuacje. 
Dodatkowo, Wydział wystąpił o zgodę na instalację systemu zapewniającego kontrolę dostępu do 
budynku. W ramach tego systemu, planowana jest instalacja bramek umożliwiających wejście 
pracowników, doktorantów i studentów do gmachu. Niektórzy pracownicy Wydziału – nauczyciele 
akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi – są przeszkoleni z zakresu 
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Lista ww. pracowników, wraz z numerami telefonów kontaktowych, 
znajduje się w portierni.  

Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW celem 
przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i studentów – pracownikom został już udostępniony kurs 
online nt. zachowań podczas ataku terrorystycznego (w tym terroru kryminalnego).  

Kolegium Dziekańskie ściśle współpracuje z samorządem studentów (WRS). Poza kontaktem 
osobistym, telefonicznym i mailowym, istnieje kanał komunikacji na platformie MS Teams, na którym 
znajdują się zarówno przedstawiciele Kolegium, jak i WRS. Dodatkowo, podobny kanał stworzony 
został do kontaktu z Kołami Naukowymi.  

W PW wdrożony jest system ankietyzacji zajęć dydaktycznych, mający na celu ocenę sposobu realizacji 
zajęć dydaktycznych. System ten wpływa na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku 
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studiów, zaś wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych 
przez nauczycieli akademickich. Stanowią one również zakres monitorowania jakości kształcenia, 
włączając studentów w krąg interesariuszy mających na ten aspekt wpływ. Ankietyzacja 
przeprowadzana jest dwukrotnie w roku akademickim – pod koniec każdego z semestrów. Wgląd do 
wyników ankiet mają przedstawiciele WRS – przewodniczący oraz wybrany przez niego członek 
Samorządu. Wnioski ww. studentów omawiane są z przedstawicielami Kolegium Dziekańskiego. 
Pracownicy, których postawa wymaga interwencji, proszeni są o pisemne odniesienie się do uwag 
studentów. Ponadto, w razie konieczności, prowadzone są z nimi rozmowy, podczas których wyjaśniają 
wszelkie wątpliwości.  

Kandydaci z niepełnosprawnościami na studia na kierunku OŚ mogą skorzystać z pomocy pracowników 
Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami funkcjonującej w strukturach Biura Społecznej 
Odpowiedzialności Uczelni, zapewniającej: 

• spotkanie z pracownikami Sekcji i rozmowę na temat potrzebnego wsparcia przed rozpoczęciem 

nauki; 

• możliwość indywidualnej konsultacji podczas Dni Otwartych na PW; 

• zapoznanie się z przestrzenią kampusu i wybranego budynku wydziałowego przed rozpoczęciem 

roku akademickiego. 

Wsparcie ze strony Biura skierowane jest do osób z niesprawnością narządu ruchu, niewidomych i 
słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, z 
chorobami przewlekłymi, z trudnościami w uczeniu, z innymi niepełnosprawnościami. Pracownicy 
Biura udzielają pomocy studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez tego dokumentu (na 
podstawie zaświadczeń lekarskich), wspierają także studentów z niepełnosprawnościami 
przebywającymi na wymianach międzynarodowych. W ramach tej pomocy, pracownicy Biura 
zapewniają studentom i doktorantom: 

• pomoc asystencką w trakcie dojazdu na uczelnię oraz w trakcie zajęć; 

• możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności studenta; 

• pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem; 

• dofinansowanie transportu związanego z aktywnością akademicką; 

• możliwość poznania przestrzeni budynku wydziałowego przed rozpoczęciem roku akademickiego; 

• usługi tłumacza języka migowego; 

• poradnictwo psychologiczne; 

• pokoje w Domach Studenckich dostosowane do potrzeb osób niesprawnych ruchowo; 

• systematyczne dostosowywanie budynków do potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. pętle 

indukcyjne, podjazdy, windy, miejsca parkingowe); 

• stypendium specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (student składa wniosek w 

dziekanacie macierzystego wydziału); 

• wypożyczalnię sprzętu ułatwiającego studiowanie; 

• możliwość zamawiania cyfrowych kopii książek; 

• finansowanie indywidualnych lektoratów z języków obcych i języka polskiego jako języka obcego; 

• specjalnie dostosowane stanowisko komputerowe w Bibliotece Głównej PW, w skład którego 

wchodzi: program Window-Eyes PL 7.2 (czytnik ekranowy); klawiatura z nakładką typu ZoomText 

(powiększony opis); powiększalnik VISIO; monitor brajlowski (linijka) SuperVario2 40; specjalna 

myszka typu BIGtrac; oprogramowanie Tiger Software Suite - to program współpracujący z 

pakietem Office; skaner. 
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W PW realizowany jest program wsparcia studentów z niepełnosprawnościami polegający na 
tworzeniu cyfrowych kopii książek, artykułów, publikacji na potrzeby osób, których stan zdrowia 
uniemożliwia korzystanie z tradycyjnego druku. W Dziekanacie powstały stanowiska wyposażone w 
pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.  

Ponadto, dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników jest uruchomiona nieodpłatna pomoc 
psychologów. Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim: 

• Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne; 

• Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania 

psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka; 

• Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych; 

• Psychoedukacja; 

• Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy; 

Możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszenia do Sekcji ds. 
Osób z Niepełnosprawnościami PW). 

https://is.pw.edu.pl/dziekanat/Zalecenia dotyczące kryterium 8 wymienione w uchwale Prezydium 
PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli 
dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8: 

Na stronach internetowych Wydziału i w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia zamieszczono linki 
do BSS z informacjami o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami oraz linki do różnorodnych ofert 
aktywności studentów: sportowych, artystycznych, organizacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości 
oraz dostęp do stypendiów socjalnych, systemów wsparcia itp. oferowanych przez PW. Ponadto 
informacje te są przekazywane przez strony internetowe WRS szerszej grupie studentów (przykład 
Dobrej Praktyki). 

Wydział współpracuje z Biurem Karier w zakresie przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy 
z uwzględnieniem udziału absolwentów PW jako osób reprezentujących pracodawców podczas 
wydarzeń współorganizowanych przez wydziały i Biuro Karier PW. 

Na PW istnieją jednolite zasady zgłaszania przez studentów skarg i wniosków oraz sposoby ich 
rozpatrywania (szczegółowy opis procedur odwoławczych jest zawarty w Wydziałowej Księdze Jakości 
Kształcenia). 

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

Podstawowym źródłem informacji publicznej w PW jest portal Biuletyn Informacji Publicznej 

(http://bip.pw.edu.pl), który zawiera wszystkie informacje na temat programów studiów, informacje o 

strukturze uczelni, władzach, wewnętrznych aktach prawnych, sprawozdaniach, sprawach 

studenckich, szkołach doktorskich i wiele innych. 

Informacje dla kandydatów na studia są zawarte w portalu informacyjnym pod adresem 

https://www.pw.edu.pl/Przyszli-studenci. Kandydaci znajdą tam pełną informację rekrutacyjną 

dotyczącą wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie warunków 

przyjęć na studia, terminarza, oferty, oraz instrukcje jak należy dokonać rejestracji na studia. Na stronie 

https://is.pw.edu.pl/dziekanat/
http://bip.pw.edu.pl/
https://www.pw.edu.pl/Przyszli-studenci
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internetowej Wydziału (https://is.pw.edu.pl/kandydat/) kandydat uzyska szczegółowe informacje na 

temat miejsca składania dokumentów, kontaktów oraz ważnych terminów. W tym miejscu znajdują się 

również informacje na temat prowadzonych na Wydziale kierunków studiów, przyznanych akredytacji, 

wymianie międzynarodowej, pomocy materialnej. Informacje o studiach w języku angielskim dla 

kandydatów zagranicznych znajdują się pod adresem https://is.pw.edu.pl/en/candidate/.  

W portalu wydziałowym w zakładce „Studenci” (https://is.pw.edu.pl/student/) publikowane są 

informacje dotyczące procesu nauczania. Student znajdzie w tym miejscu między innymi informację na 

temat zasad studiowania, procesu dyplomowania czy pomocy materialnej. Aby ułatwić studentom 

wyszukiwanie interesujących ich w danej chwili informacji, zakładka została podzielona działy 

tematyczne np.: „Dziekanat” – kontakty, dyżury, informacje dziekanatu, „Harmonogram roku 

akademickiego”, „Harmonogram sesji egzaminacyjnych”, „Regulamin i zasady studiów”, itp. W 

działach „Studia stacjonarne I stopnia”, „Studia stacjonarne II stopnia”, „Studia niestacjonarne”, 

znajdują się opisy najważniejszych procedur w procesie studiowania oraz niezbędne formularze 

wykorzystywane w tym procesie. Angielska wersja strony zawiera również analogiczne informacje dla 

studentów zagranicznych studiujących na naszym Wydziale.  

Ponadto na Wydziale proces studiowania wspierany jest przez Uniwersytecki System Obsługi 

Studentów (USOS), umożliwiający kompleksową obsługę spraw studiów, studentów, doktorantów i 

pracowników prowadzących zajęcia. Aplikacje stowarzyszone USOS-web oraz Mobile USOS są 

rozszerzeniem systemu USOS i stanowią główny interfejs dla nauczycieli akademickich oraz studentów. 

Pozwalają na przeniesienie na płaszczyznę elektroniczną wielu usług, czynności i procedur 

wykonywanych przez nauczycieli akademickich i studentów, które są związane z organizacją i 

dokumentacją przebiegu studiów, np. pracownik prowadzący zajęcia ma możliwość sprawdzania planu 

prowadzonych przez siebie zajęć, otrzymywania list uczestników grup zajęciowych, wystawianie ocen 

i zaliczeń, wysyłania wiadomości do studentów prowadzonych grup zajęciowych. Student ma 

możliwość sprawdzania: planu zajęć, uzyskanych ocen i zaliczeń, a także łączenie (podpinanie) 

zaliczanych przedmiotów z realizowanymi programami studiów, zapisywanie się na zajęcia, 

uzyskiwania informacji o płatnościach za usługi edukacyjne, otrzymanej pomocy materialnej itp., 

posiada również możliwość komunikowania się z uczestnikami swoich grup zajęciowych i ich 

prowadzącymi. Opiekę nad prawidłowością funkcjonowania systemu USOS sprawuje Dziekanat. 

Ponadto każdy może zapoznać się z oferowanymi przedmiotami, wymaganiami dydaktycznymi na 

poszczególnych kierunkach studiów, strukturą uczelni lub wyszukać pracowników. Każdy student ma 

dostęp do swojego konta, gdzie na bieżąco ma pełną informację o przebiegu studiów, rozliczeniach, 

wynikach rejestracji i ocenach, planie zajęć. 

Strona internetowa posiada zakładkę dla osób słabowidzących i jest dostosowywana do komfortowego 

korzystania przez osoby niewidzące (treść swobodnie czytana przez urządzenia konwertujące tekst na 

głos). 

Wydział prowadzi stronę internetową dostępną pod adresem www.is.pw.edu.pl, która stanowi kanał 
komunikacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jej zawartość oraz aktualizacja są 
przedmiotem nieustannej uwagi prodziekana ds. ogólnych, prodziekana ds. studiów, prodziekana ds. 
studiów niestacjonarnych i podyplomowych, prodziekana ds. studenckich. Przy organizacji treści na 
stronie Wydziału brane są pod uwagę opinie studentów i pracowników, a wszystkie poważniejsze 
zmiany konsultowane są na kolegium dziekańskim. Zawiera ona kompleksowe informacje o Wydziale, 
prowadzonych badaniach oraz studiach. Wyznaczono pracowników do opiekowania się stroną www 
od strony technicznej i merytorycznej. Informacje tam publikowane są nieustannie aktualizowane. Raz 
na kwartał przeprowadzana jest kontrola wejść na stronę internetową oraz jej wybrane podstrony – 
zarówno te dotyczące studiów, jak i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Od 15.09.2021 
do 17.09.2022, stronę odwiedziło 385 373 osób. Najwięcej odwiedzin jest na stronie głównej (2 274 

https://is.pw.edu.pl/kandydat/
https://is.pw.edu.pl/en/candidate/
https://is.pw.edu.pl/student/
https://wutwaw.sharepoint.com/sites/Wizytacjanakier.I/Shared%20Documents/General/www.is.pw.edu.pl
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454), podstronie dziekanatu (26 786), podstronie studiów stacjonarnych I stopnia (24 583), tematów 
prac dyplomowych (15 914) studiów stacjonarnych II stopnia (14 964) i studiów niestacjonarnych (10 
673). Biorąc pod uwagę przekierowania, 67 103 pochodzi z wyszukiwarki Google, 1701 z wyszukiwarki 
Bing, 1195 z Portalu Kandyda PW, a 1010 z platformy Facebook (stan na 17.09.2022). 

Ponadto, władze Wydziału rozumiejąc potrzebę prowadzenia wielotorowej komunikacji z 
interesariuszami zewnętrznymi i wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego społeczeństwa 
uruchomiły profile na następujących portalach społecznościowych: Facebook (WIBHiS) – publikowanie 
wydarzeń wydziałowych i ogłoszeń; LinkedIn – komunikacja z absolwentami i partnerami biznesowymi; 
Youtube  – popularyzacja nauki i edukacji. 

Zalecenia dotyczące kryterium 9 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

10.1. Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu kształcenia 

Celem PW jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia. Uchwałą Senatu PW nr 365/XLVII/2011 z dnia 
26 października 2011 r. zatwierdzono System Zapewniania Jakości Kształcenia w PW (załącznik 10.1a). 
Senat PW uchwałą nr 525/XLIX/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. zatwierdził poprawiony Uczelniany 
System Zapewniania Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej (USZJK PW), który funkcjonuje w 
sposób opisany w Księdze Jakości Kształcenia PW (KJK PW) (załącznik 10.1b). Uzupełnieniem tej księgi 
są księgi wydziałowe, opracowane odrębnie w jednostkach organizacyjnych Uczelni. W związku z 
wprowadzeniem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018, na Uczelni musiały zajść 
zmiany organizacyjne, dostosowujące PW do wymagań Ustawy. Obowiązujący od 01.10.2019 Statut 
PW wprowadził nowe rozwiązania organizacyjne. Została zachowana dotychczasowa struktura 
organizacyjna, w tym zachowane zostały dotychczas funkcjonujące wydziały, jednak zmienił się zakres 
kompetencji rad wydziałów, dziekanów, Rektora oraz Senatu. Obecnie prowadzone są prace 
dostosowujące opis systemu jakości kształcenia w PW do zmienionej struktury organizacyjnej i nowych 
Zarządzeń Rektora. 

Zgodnie z §47 Statutu PW Senacka Komisja ds. Kształcenia jest jedną ze stałych komisji Senatu, której 
zadaniem jest opiniowanie i przygotowanie wniosków odnoszących się do określonego obszaru 
działalności Uczelni. Komisję i jej przewodniczącego, na wniosek Rektora, powołuje Senat w ciągu 
dwóch miesięcy po rozpoczęciu kadencji Senatu. Na kadencję 2020-2024 przewodniczącego i skład 
Senackiej Komisji ds. Kształcenia określają odpowiednie uchwały Senatu PW.  

Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia powołuje Rektor na okres kadencji. W skład Rady wchodzą 
przedstawiciele wydziałów, kolegiów i Szkoły Biznesu (pełnomocnicy ds. jakości kształcenia), 
przedstawiciele jednostek o zadaniach ogólnouczelnianych, związanych z jakością kształcenia, 
przedstawiciel Samorządu Studentów, przedstawiciel Rady Doktorantów, Pełnomocnik Rektora ds. 
międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia. Pracami Rady kieruje Pełnomocnik Rektora ds. 
Jakości Kształcenia i Akredytacji. Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy dbanie o 
jakość kształcenia w Politechnice Warszawskiej, a przede wszystkim nadzór i koordynacja prac 
prowadzonych w ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PW. Na daną kadencję 
przewodniczącego i skład Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia określa decyzja Rektora w sprawie 
powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.  

Społeczność akademicka WIBHIŚ w ramach prowadzonych na Wydziale zadań dydaktycznych i prac 
naukowych konsekwentnie i trwale dąży do doskonalenia jakości kształcenia studentów oraz 
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utrzymania wysokiej pozycji na rynku usług edukacyjnych. Służy temu Wydziałowy System Zapewniania 
Jakości Kształcenia, którego zasadniczym celem jest wprowadzenie mechanizmów oraz określenie 
warunków, zasad i procedur działania Wydziału zapewniających utrzymywanie wysokiej jakości 
kształcenia. WIBHIŚ był jednym z prekursorów wdrażania w PW systemu jakości kształcenia. Jako jeden 
z pierwszych wdrożył proces ankietyzacji studentów. W roku 2011 opracowano koncepcję „Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Inżynierii Środowiska”. Części SZJK WIBHIŚ PW były 
następnie aktualizowane w celu dostosowania do obowiązujących przepisów (w 2017 r., 2020 r. i 2022 
r.).  

Uchwałą nr 53/2022 Rady Wydziału z dnia 13.09.2022 r. uaktualniono Wydziałową Księgę Jakości 
Kształcenia (zał. 10.2a, 10.2b), która opisuje w sposób szczegółowy funkcjonowanie systemu 
zapewnienia jakości kształcenia, procesy objęte systemem, wskazuje osoby odpowiedzialne za 
poszczególne procesy, oraz procedury wykorzystywane w systemie. System jest na bieżąco 
monitorowany i w razie potrzeby modyfikowany. 

Na SZJK WIBHIŚ składają się: Zarządzenia Rektora, Uchwały Senatu, Zarządzenia i Decyzje Dziekana 
dotyczące kształcenia, Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia, procedury wydziałowe oraz akty prawne 
wyższego rzędu. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do 
innych dokumentów wydziałowych, takich jak procedury wydziałowe dotyczące procesu kształcenia. 
Księga posiada skorelowany układ odsyłaczy do udokumentowanych procesów systemu, związanych z 
działaniami wewnątrz Wydziału, mającymi wpływ na jakość kształcenia.  

Wydziałowy SZJK jest opisany w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia. W przypadku wprowadzenia 
istotnych zmian, ale nie rzadziej niż raz na kadencję, Rada Wydziału zatwierdza zmiany w WKJK. 
Zawiera ona opis systemu, a w szczególności opis koncepcji kształcenia i rozwoju realizowanych 
kierunków kształcenia oraz sposobu uwzględniania opinii interesariuszy wewnętrznych i 
zewnętrznych, opis podstawowych procesów systemu, określenie osób odpowiedzialnych za 
poszczególne procesy systemu, odpowiedzialności kierowników jednostek Wydziału (katedr i 
zakładów) za wykonywanie przypisanych działań, sposobu wykorzystywania przez władze Wydziału 
informacji o sukcesach i niepowodzeniach w realizacji planów. 

W systemie wydziałowym są uwzględnione procesy oraz podprocesy: 

• utrzymanie i rozwój Wydziałowego SZJK, w tym prowadzenie dokumentacji systemowej, 

przeglądy systemu i działania korygujące, planowanie działań, analiza informacji oraz 

raportowanie funkcjonowania systemu,  

• tworzenie i modyfikacja programów kształcenia (tworzenie nowego programu kształcenia i 

nowych specjalności, wprowadzanie zmian w programie kształcenia, przeglądy oraz 

monitorowanie programów, w tym zakładanych i osiąganych efektów kształcenia, 

wykorzystywanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w programach kształcenia, 

udostępnianie studentom i kandydatom na studia informacji o ofercie dydaktycznej); 

• organizacja studiów i realizacja procesu kształcenia (dla wszystkich poziomów i form kształcenia), 

w tym rekrutacja studentów, uznawanie efektów uczenia się nabytych w trybie nieformalnym i 

pozaformalnym, obsada zajęć dydaktycznych, realizacja procesu dyplomowania 

(doktoryzowania), ankietyzacja zajęć, hospitacje zajęć, monitorowanie osiąganych efektów 

kształcenia, wsparcie merytoryczne i materialne studentów i doktorantów,  

• rozwój kadry (monitorowanie zasobów kadrowych i plany rozwoju kadry, ocena i doskonalenie 

kadry); 

• utrzymanie i rozwój infrastruktury dydaktycznej (monitorowanie infrastruktury dydaktycznej, 

monitorowanie warunków do studiowania, plany rozwoju infrastruktury); 

• badania naukowe, w tym monitorowanie powiązań realizowanych badań z programami 

kształcenia oraz monitorowanie udziału studentów w badaniach naukowych). 



Profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 44 

 

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SZJK na Wydziale sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. 
SZJK oraz Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia powoływana na okres kadencji zarządzeniem 
Dziekana Wydziału (aktualnie Decyzja nr 17/2020 Dziekana WIBHIŚ z dnia 7 października 2020 r.) (zał. 
10.3). Zadaniem Komisji jest aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości oraz realizacja działań 
zmierzających do zapewniania jakości kształcenia na WIBHIŚ, a w szczególności analizowanie 
skuteczności działania procedur opisanych w Księdze Jakości Systemu, zgłaszanie zaleceń mających na 
celu ich doskonalenie oraz okresowa ocena spełnienia przyjętych kryteriów jakości kształcenia. 
 
Dziekan powołuje Wydziałowego Pełnomocnika ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 
władz Wydziału (aktualnie: Decyzja nr 18/2020 Dziekana WIBHIŚ z dnia 12 października 2020 r.) (zał. 
10.4). Zadania Pełnomocnika zostały zapisane w załączniku do Uchwały Senatu PW nr 525/XLIX/2020 
z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę nr 187/XLVIII/2014 Senatu PW w sprawie Uczelnianego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia PW i są to: inspirowanie i koordynowanie działań mających 
na celu podnoszenie poziomu kształcenia oraz wdrażanie i realizację Wydziałowego SZJK. Swoje 
zadania realizuje przez: zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji i wszelkich innych 
danych dotyczących działań w zakresie jakości kształcenia na wydziale, wewnątrz Uczelni oraz w kraju; 
dotyczy to także danych o akredytacji kierunków kształcenia; uczestniczenie w pracach Uczelnianej 
Rady ds. Jakości Kształcenia; organizowanie i koordynację działań prowadzących do akredytacji 
państwowej i środowiskowej kierunków studiów realizowanych na wydziale (w tym pomoc w 
przygotowaniu raportu samooceny jednostki); kierowanie pracami powołanych na wydziale grup 
zadaniowych związanych z jakością kształcenia; przygotowanie planu działań mających na celu 
podnoszenie jakości kształcenia w okresie do następnej oceny; prowadzenie bieżącej kontroli realizacji 
zaakceptowanego planu zapewniania jakości kształcenia; sporządzanie corocznego raportu o stanie 
jakości kształcenia na wydziale, prezentację raportu na posiedzeniu Rady Wydziału, przekazanie 
corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na wydziale dla Uczelnianej Rady ds. Jakości 
Kształcenia. 

Bezpośredni nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem studiów OŚ 
prowadzi prodziekan ds. studiów WIBHIŚ PW. Do jego kompetencji należy m.in. bieżące 
monitorowanie programu, obsada zajęć dydaktycznych, analiza wyników ankietyzacji zajęć, 
przygotowywanie propozycji zmian w programie. Do kompetencji prodziekana ds. studiów należy też 
systematyczna ocena systemu ECTS, ocena zgodności treści programowych z efektami uczenia się, 
ocena adekwatności metod kształcenia, metod weryfikacji i oceny efektów uczenia się. Analizuje on 
również wyniki nauczania i stopień osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się. Wyniki tych analiz 
są przedstawiane na posiedzeniach Rady Wydziału WIBHIŚ PW.  

Do kompetencji prodziekana ds. studenckich należy m.in. rekrutacja, nadzór nad realizacją praktyk, 
przegląd osiągnięć studentów i rejestracja na kolejny semestr lub rok studiów, a także promocja 
kierunku OŚ. Przyjęcie na studia, rejestracja na kolejny okres studiów, dokumentacja przebiegu 
studiów, zaliczenie praktyk, proces dyplomowania i inne procesy, związane ze studiami, odbywają się 
w oparciu o formalnie przyjęte warunki i kryteria, określone w wewnętrznych aktach prawnych PW. W 
załączniku 10.5 przedstawiono spis wewnętrznych aktów prawnych, związanych ze studiami w PW. 
 
Ponadto, do opieki nad bieżącą realizacją programu studiów, jak również ewaluacją i doskonaleniem 
jakości kształcenia na kierunku powoływany jest decyzją Dziekana na kadencję Pełnomocnik Dziekana 
ds. studiów na danym kierunku i rodzaju studiów. Aktualnie opiekę nad kierunkiem studiów Ochrona 
Środowiska pełni: Pełnomocnik Dziekana ds. studiów na kierunku kształcenia Ochrona Środowiska (na 
kadencję 2020-2024 Decyzja Dziekana WIBHiIŚ nr 12/2021 z dnia 1 października 2021 r.) (Załącznik 
10.6). 

Zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu studiów 

W PW obowiązują formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany 
programu studiów. Do roku akademickiego 2018/19 uchwalanie programów studiów oraz zmian w 
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programów, należało w PW do kompetencji rad wydziałów. Uchwała Senatu PW 366/XLVII/2011 
(załącznik 10.7) regulowała ogólne zasady projektowania programów studiów oraz zatwierdzała efekty 
kształcenia (uczenia się) dla kierunku. Do kompetencji rad wydziałów należało projektowanie, 
dokonywanie zmian i zatwierdzanie programów studiów. Określała ona wymogi dotyczące programu 
kształcenia, programu studiów, dokumentacji oraz trybu zmian programu kształcenia. Do roku ak. 
2018/19, rada wydziału podejmowała decyzję o zatwierdzeniu bądź nie zaproponowanych zmian w 
programie studiów.  

Od roku ak. 2019/20 procedura uległa wydłużeniu, gdyż rady wydziałów nie mają już uprawnień do 
zatwierdzania zmian w programach studiów. W związku z tym, tworzenie studiów lub wprowadzanie 
zmian w programie studiów odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 158/2020 Rektora PW z dnia 2 
grudnia 2020 r. w sprawie procedury tworzenia studiów, zaprzestania prowadzenia studiów oraz 
procedury wprowadzania zmian w programie studiów ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem 
Rektora PW nr 82/2021 z dnia 23 września 2021 r. (załącznik 10.8a, 10.8b). 

W obszarze dydaktyki na WIBHIŚ działa Dziekańska Komisja ds. Kształcenia, która jest powołana przez 
Dziekana Wydziału w drodze decyzji (aktualnie: Decyzja nr 16/2020 Dziekana WIBHIŚ z dnia 7 
października 2020 r. w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024 
ze zmianami Decyzją nr 19/2021 Dziekana WIBHIŚ z dnia 8 listopada 2021 r.) (załącznik 10.9a, 10.9b). 
Komisja jest powoływana na okres kadencji władz Wydziału. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 
pracowników naukowo-dydaktycznych ze wszystkich jednostek Wydziału oraz przedstawiciele 
Samorządu Studentów. Do zadań Komisji należy między innymi aktualizacja programów kształcenia i 
treści programowych stosownie do nowelizacji standardów i norm przedmiotowych, rozwoju wiedzy i 
technologii, potrzeb rynku pracy oraz możliwości finansowych Wydziału a także zwiększenie 
konkurencyjności oferty dydaktycznej względem innych szkół wyższych poprzez zwiększenie 
elastyczności studiów, zwiększenie udziału indywidualnych programów studiów. 

W przypadku kierunku OŚ propozycje zmian w programie studiów są na ogół zgłaszane przez opiekuna 
kierunku na Wydziale, ale taką możliwość mają też nauczyciele akademiccy i studenci. Propozycje 
zmian w programie studiów są dyskutowane na posiedzeniach Dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia i 
przygotowywane są rekomendacje dla Rady Wydziału WIBHIŚ PW. W przypadku większych zmian, w 
tym zgłaszania nowych przedmiotów, powoływany był wewnętrzny recenzent do oceny 
proponowanego przedmiotu. Utworzenie specjalności powinno być poprzedzone analizą wpływu 
uruchamianej nowej specjalności na dotychczas prowadzone formy kształcenia, oceną 
zapotrzebowania na absolwentów danej specjalności ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, 
oceną zapotrzebowania zgłoszonego przez studentów. 

Dziekan za pośrednictwem Działu ds. Studiów kieruje do Rektora wniosek o utworzenie studiów lub 
wprowadzenie zmian w programie studiów, wraz z dokumentacją studiów zawierającą program 
studiów oraz charakterystykę studiów wraz z opinią Rady Wydziału oraz WRS studentów. Wystąpienie 
Dziekana z wnioskiem o zmianę programu studiów powinna poprzedzać ocena projektu przez 
Dziekańską Komisję ds. Kształcenia i opiniującą projekt Radę Wydziału. 

Przygotowując dokumentację tworzenia studiów lub zmiany programu studiów, należy kierować się 
ustaleniami: uchwały nr 58/L/2020 Senatu PW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalania 
programów studiów w PW, uchwały nr 141/L/2021 Senatu PW z dnia 22 września 2021 r. zmieniającej 
uchwałę nr 58/L/2020 Senatu PW w sprawie ustalania programów studiów w PW (załącznik 10.10a, 
10.10b) oraz wyżej wymienionego zarządzenia Rektora PW w sprawie procedury tworzenia studiów, 
zaprzestania prowadzenia studiów oraz procedury wprowadzania zmian w programie studiów. 
 
Propozycje zmian w programie studiów, po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej rady wydziału i 
WRS, są kierowane przez Rektora do Senackiej Komisji ds. Kształcenia. Przewodniczący Komisji w 
zależności od zakresu zmian objętych wnioskiem powołuje recenzentów do oceny z możliwością 
ograniczenia się do jednego recenzenta. Przewodniczący SKK może także wnioskować o opinię Rady 
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Naukowej Dyscypliny, z dyscyplin, do których przyporządkowany jest program studiów, zwłaszcza 
dyscypliny wiodącej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii SKK, propozycja jest przesyłana do zatwierdzenia 
przez Senat PW i podejmowana jest uchwała o zatwierdzeniu studiów lub wprowadzeniu 
proponowanych zmian. Studia na określonym poziomie, kierunku i profilu kształcenia tworzy Rektor w 
formie decyzji, po zaopiniowaniu przez SKK, oraz przyjęciu przez Senat PW programu tych studiów i 
przyporządkowaniu ich do odpowiednich dyscyplin naukowych. Plany studiów i programy nauczania 
dla kierunku i każdej specjalności oraz poziomu kształcenia tworzone są zgodnie ze Polskimi Ramami 
Kwalifikacji oraz z wytycznymi Senatu PW. 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. warunkiem utworzenia studiów przez Rektora było posiadanie przez 
Uczelnię w dyscyplinie naukowej albo dyscyplinie naukowej wiodącej, do której jest przyporządkowany 
tworzony kierunek studiów, uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Od dnia 1 
stycznia 2022 r. utworzenie studiów przez Rektora wymaga posiadania przez Uczelnię co najmniej 
kategorii naukowej B+ w dyscyplinie naukowej albo dyscyplinie naukowej wiodącej, do której jest 
przyporządkowany tworzony kierunek studiów. W pozostałych przypadkach studia tworzy Minister 
odpowiedni ds. szkolnictwa wyższego na podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Zgodnie z wyżej wymienionymi zarządzeniami Rektora, w zakresie prowadzonych studiów Rektor 
wydaje decyzje w następujących sprawach: zaprzestanie kształcenia na podstawie danego programu 
studiów; utworzenie, zmianę nazwy, likwidację specjalności; zmianę powiązań efektów uczenia się 
określonych dla studiów z efektami uczenia się określonymi dla przedmiotów, jeżeli zmiana jest 
znaczna (progi procentowe określono w zarządzeniu), a tryb wnioskowania do Rektora jest analogiczny 
jak wyżej opisany tryb tworzenia studiów. 

Przyjęte efekty uczenia się dla danych studiów, są składową programu studiów, a więc zatwierdza je 
Senat PW w trybie opisanym wyżej w drodze uchwały, zarówno w przypadku tworzenia nowych 
studiów, jak i w przypadku zmiany w programie istniejących studiów. Tryb aktualizacji koncepcji 
rozwoju studiów przedstawia procedura P-IBHIŚ-3.2-1, zawarta w Wydziałowej Księdze Jakości 
Kształcenia. 
 
Zakres, formy udziału i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 
zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów 

W systematycznym doskonaleniu i realizacji programu studiów biorą udział interesariusze wewnętrzni 
(kadra prowadząca kształcenie, studenci) oraz interesariusze zewnętrzni (pracodawcy, absolwenci 
kierunku, Rada Programowa i Rada Konsultacyjna).  

Interesariuszami wewnętrznymi są pracownicy, studenci i doktoranci. Pracownicy mają możliwość 
uczestniczenia w kształtowaniu koncepcji kształcenia w sposób ciągły, poprzez modyfikowanie 
nauczanych treści przedmiotowych i zgłaszanie nowych przedmiotów poprzez swoich kierowników 
zakładów, uczestniczenie w pracach komisji wydziałowych i jako członkowie Rady Wydziału. Studenci i 
doktoranci uczestniczyli i uczestniczą w kształtowaniu koncepcji kształcenia będąc członkami 
Dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia, Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia i zasiadając w Radzie 
Wydziału. Ponadto studenci i doktoranci mogą także wyrażać swoją opinię za pomocą ankiet. Proces 
ankietyzacji odbywa się w oparciu o przepisy ogólnouczelniane. Procedury związane z ankietyzacją 
reguluje Zarządzenie nr 86 /2021 Rektora PW z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego (załącznik 10.11). Pełna ewaluacja wyników 
wszystkich przeprowadzonych ankiet, a następnie ich implementacja, jest stałym, cyklicznym 
narzędziem kształtowania koncepcji kształcenia. Uczestnictwo zewnętrznych interesariuszy w procesie 
kształtowania koncepcji kształcenia na zapewnia Rada Konsultacyjna WIBHIŚ. W latach 2014-2022 
działała Rada Konsultacyjna powołana uchwałą Rady Wydziału nr 12/2014 z dnia 18 marca 2014 r. 21 
kwietnia 2022 r. Zarządzeniem Rektora nr 29/2022 została utworzona nowa Rada Konsultacyjna 
WIBHIŚ PW (załącznik 10.12). Szczegółowy zakres działań Rady Konsultacyjnej omówiono w kryterium 
1.  
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10.2 Ocena programu studiów i osiąganych efektów kształcenia 

Sposoby i zakres bieżącego monitorowania i przeglądu programu studiów na ocenianym kierunku oraz 
źródła informacji wykorzystywane w tych procesach 

Bezpośredni nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem studiów OŚ 
prowadzi prodziekan ds. studiów WIBHIŚ PW. Do jego kompetencji należy m.in. bieżące 
monitorowanie programu, obsada zajęć dydaktycznych, analiza wyników ankietyzacji zajęć, 
przygotowywanie propozycji zmian w programie. Do kompetencji prodziekana ds. studiów należy też 
systematyczna ocena systemu ECTS, ocena zgodności treści programowych z efektami uczenia się, 
ocena adekwatności metod kształcenia, metod weryfikacji i oceny efektów uczenia się. Analizuje on 
również wyniki nauczania i stopień osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się. Do kompetencji 
prodziekana ds. studenckich należy m.in. rekrutacja, nadzór nad realizacją praktyk, przegląd osiągnięć 
studentów i rejestracja na kolejny semestr lub rok studiów a także promocja kierunku OŚ.  

Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 
z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności efektów 
uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników tej oceny w 
doskonaleniu programu studiów 

Przyjęte dla poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się są w pełni dostosowane do danej kategorii 
efektu (wiedzy, umiejętności, osiąganych kompetencji społecznych) oraz rodzaju zajęć. Stosowanymi 
metodami oceny osiągnięcia efektów uczenia się są: egzamin ustny, egzamin pisemny obejmujący 
zagadnienia teoretyczne i/lub praktyczne (rozwiązanie zadań, danych problemów), odpowiedzi ustne 
na zajęciach, sprawdzian z zagadnień teoretycznych i/lub praktycznych, sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych, przygotowanie referatów, opracowanie zagadnienia, projektów lub rozwiązywanie 
zadań, prezentacje, ocena pracy studenta w laboratorium, dyskusja, ocena wystąpienia studenta, 
ocena sprawozdania z przebiegu praktyk, ocena pracy przejściowej, ocena pracy dyplomowej przez 
promotora oraz recenzenta, egzamin dyplomowy. Pozytywna ocena z przedmiotu oznacza, iż student 
osiągnął wszystkie określone dla niego efekty uczenia się. W programie studiów na kierunku OŚ 
występują przedmioty, których realizacja w toku programu musi być poprzedzona uzyskaniem efektów 
uczenia się z innych, poprzedzających przedmiotów. Aktualizacja jednego przedmiotu w zakresie treści 
merytorycznych pociąga za sobą konieczność dostosowania treści dalszego przedmiotu. Te zależności 
i interakcje są przedmiotem analiz w zespołach dydaktycznych w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych Wydziału, a następnie po zgłoszeniu zmian do Dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia są 
opiniowane i przedkładane do opinii Radzie Wydziału, a następnie w zależności od zakresu zmian – 
podlegają procedurze zgodnej z Zarządzeniem Rektora odnośnie sposobu wprowadzaniu zmian w 
programach studiów. Na zmiany w programie studiów duży wpływ mają informacje i uwagi uzyskiwane 
na spotkaniach Rady Konsultacyjnej złożonej z interesariuszy zewnętrznych. 

Na WIBHIŚ PW przeprowadzana jest systematyczna ocena programu studiów, obejmująca efekty 
uczenia się oraz analizę ich zgodności z potrzebami rynku pracy. Oceniane jest to m.in. na podstawie 
opinii przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego (członków Rady Konsultacyjnej WIBHIŚ PW), 
analizy wyników paneli pracodawców, analizy ankiet absolwentów oraz wyników badania losów 
absolwentów, które jest corocznie prowadzone przez Biuro Karier PW. Okresowe przeglądy 
dokonywane są nie rzadziej niż raz na kadencję władz Wydziału, częściej, jeśli wyniki hospitacji zajęć, 
ankietyzacji zajęć lub wyniki monitoringu przekazane przez Biuro karier wskazują na taką konieczność. 

Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 
zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów 

W systematycznej ocenie programu studiów biorą udział interesariusze wewnętrzni (kadra 
prowadząca kształcenie, studenci) oraz interesariusze zewnętrzni (pracodawcy, absolwenci kierunku, 
Rada Programowa i Rada Konsultacyjna).  
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Interesariuszami wewnętrznymi są pracownicy, studenci i doktoranci. Bieżące monitorowanie 
programu studiów obejmuje cykliczne hospitacje zajęć. Sposób przeprowadzania hospitacji i jej zakres 
opisuje szczegółowo procedura P-IBHIŚ-3.6-2, zawarta w WKJK. Uwagi i wnioski z przeprowadzonych 
hospitacji i ankiet są analizowane przez Kolegium dziekańskie i przedstawiane na posiedzeniach Rady 
Wydziału i spotkaniach z pracownikami. 

Studenci i doktoranci uczestniczą w monitorowaniu i przeglądach programu studiów będąc członkami 
Dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia, Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia i zasiadając w Radzie 
Wydziału. Ponadto studenci i doktoranci mogą także wyrażać swoją opinię za pomocą ankiet. 
Procedury związane z ankietyzacją reguluje Zarządzenie nr 86 /2021 Rektora PW z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego. Pełna ewaluacja 
wyników wszystkich przeprowadzonych ankiet, a następnie ich implementacja, jest stałym, cyklicznym 
narzędziem nie tylko kształtowania, ale i monitorowania programów studiów. Istotnym działaniem 
zmierzającym do bieżącego doskonalenia procesu dydaktycznego jest także ścisła współpraca 
Wydziałowej Rady Samorządu (WRS) oraz wszystkich studentów z władzami WIBHIŚ PW. Poza bieżącą 
bezpośrednią współpracą WRS organizuje spotkania ze studentami oraz spotkania przedstawicieli 
studentów z władzami wydziału. 

Uczestnictwo zewnętrznych interesariuszy w procesie oceny programów studiów na WIBHIŚ zapewnia 
także Rada Konsultacyjna WIBHIŚ, której zakres działań opisano w p. 10.1. 

Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń w 
doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku. 

Wszystkie kierunki studiów realizowanych na PW są cyklicznie poddawane ocenie zewnętrznej Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. Wnioski z wewnętrznej i zewnętrznej oceny programu studiów na kierunku OŚ 
są wykorzystywane do doskonalenia tego programu, w tym zmian w planie studiów i treściach 
kształcenia, włączania do treści kształcenia najnowszych osiągnięć naukowych w dyscyplinie Inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka, a także treści sugerowanych przez przedstawicieli otoczenia 
społeczno-gospodarczego. Wprowadzane są także nowe metody kształcenia, takie jak kształcenie w 
formie projektów, laboratoriów specjalistycznych, kształcenie z wykorzystaniem technik kształcenia na 
odległość. Poszerzany jest także zakres umiędzynarodowienia studiów oraz baza współpracujących 
instytucji zewnętrznych. Wszystkie wymienione czynniki przyczyniają się do doskonalenia programu 
studiów, zarówno na studiach i jak i II stopnia. 

Naturalnym sposobem poprawy poziomu jakości kształcenia jest uwzględnienie opinii absolwentów o 
zakończonych studiach na Wydziale. Monitorowanie opinii absolwentów i ich karier zawodowych ma 
na celu:  

• weryfikację skuteczności przekazywania wiedzy i trafności doboru zawartości merytorycznej zajęć 

dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności, jakie absolwenci zdobywają w 

czasie studiów,  

• gromadzenie informacji dotyczących sugerowanych zmian treści zajęć dydaktycznych w ramach 

przyjętego programu studiów,  

• wykorzystanie uwag i sugestii absolwentów dotyczących obsady zajęć przez kadrę dydaktyczną.  

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów jest badaniem przeprowadzanym co roku przez Biuro 
Karier PW, a jego wyniki analizowane są przez Dział Badań i Analiz PW z podziałem na poszczególne 
wydziały i kierunki studiów. Wyniki są udostępniane wydziałom odpowiedzialnym za realizację 
poszczególnych kierunków studiów. Wyniki tych analiz i wnioski z nich płynące są przedstawiane na 
posiedzeniach Rady WIBHIŚ PW. 

Zalecenia dotyczące kryterium 10 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 
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NIE DOTYCZY 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

Strategia innowacyjności WIBHIŚ PW ma za zadanie sprostać współczesnym wyzwaniom i realizowana 
jest poprzez równorzędne traktowanie zadań z zakresu kształcenia, badań i komercjalizacji wiedzy w 
relacjach z gospodarką i administracja państwową. Tego rodzaju podejście ma na celu:  

• ciągłe dostosowywanie oferty edukacyjnej Wydziału do potrzeb społecznych tak, aby zapewnić 

zatrudnienie absolwentom,  

• wszechstronny rozwój kompetencji pracowników ukierunkowany na profil Wydziału,  

• poszukiwanie różnorodnych form organizacyjnych realizowanych zadań nakierowanych na 

innowacyjność, jakość, produktywność, efektywność,  

• stałą poprawę skuteczności i efektywności WSZJK.  

Przez wysoką jakość kształcenia na WIBHIŚ rozumie się łączne wystąpienie takich elementów, jak:  

• osiąganie zamierzonych celów dydaktycznych, w tym kształtowania wiedzy, umiejętności i postaw 

studentów na możliwie najwyższym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami,  

• zapewnienie absolwentom wydziału wykształcenia umożliwiającego mobilność na krajowym i 

międzynarodowym rynku pracy oraz zdolność do samodzielnego rozwijania własnych karier 

zawodowych,  

• duże zaangażowanie studentów w zajęcia i inicjatywy dydaktyczne,  

• reagowanie przez nauczycieli akademickich, władze Wydziału i pracowników administracyjnych 

na wnioski studentów,  

• zgodność zasad organizacji studiów i prowadzenia zajęć z krajowymi i międzynarodowymi 

standardami akredytacyjnymi,  

• zapewnienie odpowiednich warunków pracy nauczycielom akademickim, studentom i 

pracownikom administracyjnym.  

Priorytety Wydziału dotyczące jakości badań obejmują:  

• orientację na pracowników, systemy i procesy istotne do realizacji zadań, tworzenie rozwiązań 

elastycznych, sprzyjających pracy twórczej,  

• jasne przedstawianie strategii, polityki, stosowanych praktyk i procedur, wspieranie 

profesjonalizmu, promowanie kultury i rozwoju poprzez samoocenę.  

W zakresie transferu wiedzy Wydział dąży do:  

• orientacji programów kształcenia i badań na zagadnienia zrównoważonego rozwoju,  

• ciągłej weryfikacji oczekiwań zewnętrznych oraz oferowanych standardów,  

• przestrzegania dobrych praktyk w zakresie własności intelektualnej,  

• zewnętrznego potwierdzania kompetencji (akredytacja kierunku studiów).  

  

 

Poprzednie oceny jakości kształcenia 

Pozytywna ocena programowa została przyznana kierunkowi Ochrona Środowiska przez Prezydium 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2009 roku (Uchwała Nr 848/2009 Prezydium Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 września 2009 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku 
„ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej na 



Profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 50 

 

poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia). W Uchwale Prezydium podkreślono, że Wydział 
Inżynierii Środowiska spełnia wymagania do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na 
kierunku „ochrona środowiska”, sformułowano natomiast następujące zalecenia: 

1. Dostosowania sylwetki absolwenta studiów drugiego stopnia do określonej w standardach 

kształcenia dla kierunku „ochrona środowiska”. 

2. Dokonanie korekty planu i programu studiów. 

3. Uwzględnienie w programie studiów większej liczby godzin zajęć terenowych. 

4. Niepowierzanie wykładów oraz promotorstwa prac dyplomowych nauczycielom akademickim 

posiadającym jedynie tytuł zawodowy magistra inżyniera. 

Powyższe zalecenia zostały niezwłocznie wdrożone. Należy również podkreślić, że plany i programy 
studiów od czasu wskazanej oceny, były kilkukrotnie modyfikowane i aktualizowane w celu 
dostosowania do zmian wynikających z zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych.   

Wydział Inżynierii Środowiska PW (obecnie Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska PW) w 2013 roku uzyskał również pozytywną ocenę instytucjonalną (Uchwała Nr 580/ 2013 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie oceny instytucjonalnej 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej). Prezydium Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej stwierdziło, że działalność prowadzona przez Wydział spełnia kryteria jakościowe w 
stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Jednocześnie, zalecono kontynuację 
intensywnych działań doskonalących wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Należy 
podkreślić, że System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej był wielokrotnie aktualizowany w celu dostosowania 
do obowiązujących przepisów. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 
szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

1. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie 
nauczycieli akademickich w badania 
naukowe i dydaktykę. 

2. Nowoczesna i ciągle rozwijana baza 
naukowo-dydaktyczna. 

3. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości. 
4. Możliwość wyboru specjalizacji w ramach 

jednego kierunku. 
5. Współpraca z otoczeniem gospodarczym z 

zakresu  ochrony środowiska. 

Słabe strony 

1. Luka pokoleniowa wśród nauczycieli 
akademickich w niektórych jednostkach 
wydziałowych. 

2. Zbyt mała liczba grantów realizowanych na 
wydziale przy aktywnym zaangażowania 
studentów szczególnie z poziomu II stopnia 
studiów. 

3. Zbyt mała liczba doktorantów 
wdrożeniowych - zaledwie dwie osoby. 

4. Skomplikowana procedura wprowadzenia 
zmian w programach studiów. 
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Szanse 

1. Profil kierunku odpowiadający potrzebom 
gospodarki. 

2. Dostępność finansowania badań 
naukowych w ramach programów 
krajowych i europejskich. 

3. Otwartość na wielowymiarową współpracę 
z otoczeniem gospodarczym (ekspertyzy, 
prace badawcze, dedykowane parce 
dyplomowe, staże, praktyki, zaproszenie 
do prezentacji na wydziale i wygłoszenie 
prezentacji/wykładu). 

4. Wzmocnienie działań promocyjnych 
Wydziału z dużym zaangażowaniem 
pracowników, Samorządu studentów i kół 
naukowych. 

5. Rozwój i zwiększenie współpracy naukowej 
i dydaktycznej z ośrodkami krajowymi i 
zagranicznymi. 

Zagrożenia 

1. Zróżnicowany poziom przygotowania 
kandydatów na studia (m.in. skutki zmian 
programowych w szkolnictwie 
ponadpodstawowym oraz niżu 
demograficznego). 

2. Podejmowanie pracy zarobkowej przez 
studentów, które ogranicza ich 
zaangażowanie w studia. 

3. Stosunkowo niskie, mało konkurencyjne 
zarobki nauczycieli akademickich i innych 
pracowników uczelni państwowych, a 
także zdecydowanie zbyt małe 
finansowanie dydaktyki i badań naukowych 
z budżetu Państwa. 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

      …………………………………………………                         ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)                                   (podpis Rektora) 

 

 

Warszawa , dnia 19.09.2022 r. 


