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1. Ogólne zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów 

A. Podstawę funkcjonowania WSZJK na Wydziale stanowi Uchwała nr 192/2007 Senatu 

Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 listopada 2007 roku. 

B. Rada Wydziału powołuje Wydziałowego Pełnomocnika Dziekana oraz Komisję ds. 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, której przewodniczącym jest 

Pełnomocnik Dziekana. 

C. Rada Wydziału, co najmniej raz w roku akademickim analizuje i ocenia pracę Komisji  

i Pełnomocnika w oparciu o coroczne sprawozdanie Komisji oraz inne wskaźniki 

funkcjonowania Wydziału. Stanowi to podstawę do okresowej dyskusji na forum Rady 

Wydziału nad problemami jakości Kształcenia. 

D. Uchwały z posiedzeń Rady Wydziału odnoszące się do jakości kształcenia, Uchwałą Rady 

Wydziału wraz z Raportem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, przekazywane są do 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w terminie do końca roku akademickiego. 

E. Dziekan Wydziału nadzoruje prawidłowość funkcjonowania ogólnych zasad Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale. 

F. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia przeprowadza analizę i ocenę funkcjonowania 

Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w każdym roku akademickim. 

 

2. Podstawowe kierunki działań dla zapewnienia wysokiej jakości 

kształcenia 

A. Podnoszenie jakości i poziomu kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej, 

B. Aktualizacja programów nauczania zarówno w odniesieniu do najnowszych osiągnięć nauki  

i techniki, jak i w odniesieniu do zdobywanych kompetencji, 

C. Doskonalenie systemu kształcenia i ocen nauczycieli akademickich, 

D. Doskonalenie form pracy dydaktycznej ze studentami uwzględniającymi wymagania 

dotyczące zdobywanych kompetencji i założonej sylwetki absolwenta, 

E. Weryfikacja efektów kształcenia 

F. Kształtowanie tolerancyjnych postaw studentów wobec innych przekonań, ideologii, religii  

i poglądów, zdolnych do realizacji zadań i obowiązków w pluralistycznym społeczeństwie 

obywatelskim, 

G. Internacjonalizacja studiów dla nabywania i rozwijania kompetencji społecznych w wymiarze 

międzynarodowym, 

H. Rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej zapewniającej wysoką jakość zajęć 

dydaktycznych. 

I. Współpraca z pracodawcami i innymi interesariuszami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi  

w zakresie dostosowania efektów kształcenia dla potrzeb rynku pracy. 
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3. Struktura i obszary działania Wydziałowej Komisji  

ds. Jakości Kształcenia  

 Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia określiła 6 obszarów działania: 

I. Organizacja i przygotowanie procesu dydaktycznego i upublicznianie informacji 

II. Realizacja procesu kształcenia 

III. Ankietyzacja studentów i absolwentów 

IV. Weryfikacja efektów kształcenia i współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 

V. Samorząd studentów (doktorantów) i pomoc materialna 

VI. Infrastruktura i polityka finansowa Wydziału 

 

Działalność Komisji jest realizowana w 6 zespołach, w których znajdują się reprezentanci 

poszczególnych kierunków kształcenia na Wydziale. Obecnie Wydział Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów kształci sumarycznie (kierunki I i II stopnia) na 9 kierunkach: 

kierunki inżynierskie: 

 inżynieria bezpieczeństwa 

 inżynieria biomedyczna 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 

 inżynieria chemiczna i procesowa 

kierunki inżynierskie i magisterskie 

 inżynieria materiałowa 

 zarządzanie i inżynieria produkcji 

 metalurgia 

 fizyka techniczna 

 inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na Wydziale prowadzone są także Studia Doktoranckie w 3 dyscyplinach: 

 inżynieria produkcji 

 inżynieria materiałowa 

 metalurgia. 

Uchwałami Senatu Politechniki Częstochowskiej od roku akademickiego 2018/2019 uruchomione 

zostaną trzy kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: tworzenie innowacji w procesach 

produkcyjnych, technologia szkła i ceramiki, odlewnictwo. 

Na rys. 1. pokazano schemat organizacyjny Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia wraz z zadaniami realizowanymi w poszczególnych obszarach działania Komisji. 
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Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WK) współpracuje z następującymi 

jednostkami na Wydziale i w Uczelni: 

 Dziekan Wydziału (DW), 

 Prodziekan ds. Nauczania (PN), 

 Rada Wydziału (RW), 

 Rada Konsultacyjna (RK), 

 Zespoły Komisji (ZK) – 6 zespołów, 

 Rada Uczelniana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (RU). 

Struktura ta tworzy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale. 

Na rys. 2 pokazano kierunki interakcji pomiędzy poszczególnymi podmiotami Systemu. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat interakcji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w Wewnętrznym Systemie 

Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów  

w Politechnice Częstochowskiej 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

I. Organizacja i przygotowanie procesu dydaktycznego  

i upublicznianie informacji 
 

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów kształci na wszystkich rodzajach studiów: 

stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich. Kierunki studiów prowadzonych na Wydziale są 

dostosowane do trendów na rynku pracy. 

Organizacja i przygotowanie procesu dydaktycznego bazuje na Krajowych Ramach Kwalifikacji 

(KRK) oraz Polskich Ramach Kwalifikacji (PRK) przewidzianych przez MNiSW. 

Organizacja i przygotowanie procesu dydaktycznego i upublicznienia informacji obejmuje: 

 

 

I.1. Monitoring standardów kształcenia, krajowych i polskich ram kwalifikacji 

 

I.2. Programy studiów i treści przedmiotów 

 

I.3. Proces dydaktyczny  

 

I.4. Upublicznianie informacji nt. programów studiów, efektów kształcenia, 

organizacji i procedur 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

I.1. Monitoring standardów kształcenia i polskich ram kwalifikacji 

 

Prowadzone jest stałe monitorowanie procesu kształcenia oraz krajowych i polskich ram 

kwalifikacji na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów wprowadzanych przez 

właściwego Ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Monitorowanie to obejmuje: 

 ocenę zgodności programów studiów z krajowymi i polskimi ramami kwalifikacji, 

 analizę i ocenę wymogów dotyczących właściwego doboru kadry prowadzącej zajęcia z 

udokumentowanym dorobkiem dydaktycznym i naukowym. 

Proces monitorowania krajowych i polskich ram kwalifikacji na Wydziale Inżynierii Produkcji i 

Technologii Materiałów opisany jest procedurą P-I/1 nazwaną dalej procedurą monitorowania 

standardów kształcenia oraz krajowych i polskich ram kwalifikacji. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI  

I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ P-I/1 

Ilość 

stron 

2 
PROCEDURA STAŁEGO MONITOROWANIA  

STANDARDÓW KSZTAŁCENIA ORAZ KRK I PRK  

 

1. Procedura stałego monitorowania standardów kształcenia oraz KRK i PRK, wprowadzanych 

przez właściwego ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego, na Wydziale Inżynierii Produkcji i 

Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

2. Cel procedury.  

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania i zasad monitorowania standardów 

kształcenia oraz KRK i PRK na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura dotyczy: 

 Dziekana i Prodziekanów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, 

 opiekunów kierunków studiów, 

 Wydziałowej Komisja ds. dydaktycznych, 

 Dyrektorów i kierowników Instytutu/Katedr/Zakładów. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Zasady dotyczące monitorowania standardów kształcenia oraz PRK i KRK na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów opracowano z uwzględnieniem Ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenia w sprawie prowadzenia studiów, 

Rozporządzenia w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej, 

Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Założeń Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej (Uchwała nr 192/2007 Senatu 

Politechniki Częstochowskiej z 21.11.2007, Uchwała nr 363/2011/2012 z dnia 28 marca 

2012). 

4.2. Celem stałego monitorowania standardów kształcenia oraz PRK i KRK jest: 

 ustalenie zgodności programów studiów z wytycznymi wynikającymi  

z obowiązujących aktów prawnych oraz przepisów wewnątrz uczelnianych, 

 podniesienie poziomu kształcenia, 

 dostosowanie programu kształcenia do wymagań rynku pracy oraz oczekiwań 

studentów. 

4.3. Proces monitorowania standardów kształcenia oraz PRK i KRK przeprowadzony jest 

indywidualnie dla poszczególnych kierunków studiów realizowanych na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Monitorowanie odbywa się poprzez 

Wydziałową Komisję ds. dydaktycznych oraz przy współpracy Dziekana, Prodziekanów, 

Dyrektorów Instytutów, Kierowników Katedr. 

4.4. Powołana Komisja ds. dydaktycznych sporządza indywidualnie dla każdego kierunku do 

końca października harmonogram działań podejmowanych, w ramach ustalenia zgodności 

programów studiów ze standardami kształcenia, KRK i PRK oraz profilem absolwenta, w 

danym roku akademickim i przedstawia go do zatwierdzenia Dziekanowi. 
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4.5. Wynikiem działań Wydziałowej Komisji ds. dydaktycznych jest raport, opracowany do 

końca lutego. Na podstawie raportu dokonywane zostaną zmiany w programach studiów 

oraz doborze kadry na kolejny rok akademicki. 

4.6. Raport przygotowywany przez Wydziałową Komisję ds. dydaktycznych obejmuje: 

 opis zgodności programów studiów ze standardami kształcenia, KRK i PRK oraz 

wskazaniem obszarów wymagających korekty, 

 aktualizowanie i udokumentowanie dorobku dydaktycznego i naukowego kadry 

prowadzącej zajęcia w ramach poszczególnych kierunków, 

 uwagi dotyczące adekwatności obsady zajęć, za którą odpowiedzialni są kierownicy 

instytutów/katedr/zakładów, 

 opracowanie propozycji zmian w programach studiów poszczególnych kierunków 

studiów. 

4.7. Zmiany w programach studiów poszczególnych kierunków mogą dotyczyć: 

 prowadzonych przedmiotów, 

 formy i wymiaru godzin przedmiotów, 

 liczby punktów ECTS przypadających na przedmiot, 

 umiejscowienia przedmiotu w siatce studiów. 

4.8. Przygotowane raporty dla poszczególnych kierunków Wydziałowa Komisja ds. 

dydaktycznych przedstawia Dziekanowi, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian 

w programach studiów. 

5. Odpowiedzialność. 

Za nadzór nad sposobem realizacji procedury odpowiedzialny jest Dziekan oraz osoby 

upoważnione przez niego. 

6. Dokumenty powiązane. 

6.1. Uchwała nr 192/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z 21.11.2007 r. 

6.2. Uchwała nr 363/2011/2012 z dnia 28 marca 2012 r. 



12 

 

 

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

I.2. Proces dydaktyczny 

 

Organizacja procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich 

odbywa się na zasadach zapisanych odpowiednio: w Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów wyższych na Politechnice Częstochowskiej, w Regulaminie studiów doktoranckich na 

Politechnice Częstochowskiej.  

Wydział prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:  

 Metalurgia, 

 Inżynieria Materiałowa, 

 Fizyka Techniczna, 

 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, 

 Inżynieria Bezpieczeństwa, 

 Inżynieria Biomedyczna, 

 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 

 Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 

 Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Ogólne informacje o prowadzonych studiach zawarte są w tabeli 1.  
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Tabela 1. Wykaz kierunków studiów, przewidzianych godzin zajęć oraz przypisanych punktów 

ECTS 

Lp. Kierunek Rodzaj 

studiów 

Stopień Liczba 

semestrów 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba 

godzin zajęć 

ogółem 

1 Metalurgia 

S 

I 7 210 2400 

II 3 90 900 

III 8 36 467 

N 
I 8 210 2400 

II 4 90 540 

2 
Inżynieria 

Materiałowa 

S 

I 7 210 2400 

II 3 90 900 

III 8 36 467 

N 
I 8 210 1440 

II 4 90 900 

3 Fizyka Techniczna 

S 
I 7 210 2250 

II 3 90 900 

N 
I 8 210 1330 

II 4 90 590 

4 

Zarządzanie  

i Inżynieria 

Produkcji 

S 
I 7 210 2400 

II 3 90 900 

N 
I 8 210 1440 

II 4 90 540 

5 
Inżynieria 

Bezpieczeństwa 

S I 7 210 2380 

N I 8 210 1500 

6 
Inżynieria 

Biomedyczna 

S I 7 210 2400 

N I 8 210 1440 

7 
Bezpieczeństwo  

i Higiena Pracy 

S I 7 210 2580 

N I 8 210 1500 

8 

Inżynieria 

Chemiczna  

i Procesowa 

S I 7 210 2505 

9 
Recykling 

Materiałów 

S I 7 210 2400 

N I 8 240 1440 

10 Inżynieria Produkcji S III 8 36 471 

11 

Inżynieria 

Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy 

S II 3 90 900 

S – studia stacjonarne, N – studia niestacjonarne 

 

Zmiany w procesie dydaktycznym na Wniosek odpowiedniej Komisji dla poszczególnych 

kierunków studiów są aktualizowane na bieżąco po ich zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów.  

 



14 

 

 

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

I.3. Programy studiów i treści przedmiotów 

 

Opracowywanie programów studiów i treści przedmiotów na Wydziale Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów odbywa się zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Wydziałowa Komisja ds. 

dydaktycznych opracowuje programy studiów oraz przypisuje do nich efekty kształcenia dla 

poszczególnych kierunków studiów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi przez 

MNiSW. 

Na podstawie przygotowanych programów dydaktycznych Prodziekan ds. Nauczania powołuje 

zespół sprawujący opiekę nad danym kierunkiem kształcenia, którego zadaniem jest: 

opracowanie kart przedmiotów według PRK, które zawierają: 

 cel przedmiotu, 

 efekty kształcenia,  

 treści programowe przedmiotu, 

 przypisaną liczbę punktów ECTS, 

 narzędzia dydaktyczne, 

 sposoby oceny studenta, 

 obciążenie pracą studenta, 

 literaturę do przedmiotu, 

 macierz realizacji efektów kształcenia, 

 formę oceny studenta. 

Programy studiów oraz karty przedmiotów są opracowywane zgodnie z procedurą P-I/2. 

Aktualizacja zmian w programach studiów oraz ich treściach prowadzona jest na bieżąco. Po 

akceptacji przez Dziekana, Prodziekana ds. Nauczania oraz Dyrektorów Instytutów  

i Kierowników Katedr oraz zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów przekazywana jest do Dziekanatu i na stronę internetową Wydziału. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  

ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-I/2 

Ilość 

stron 

2 
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW  

STUDIÓW I TREŚCI PRZEDMIOTÓW 

 

1. Procedura przygotowania programów studiów i treści przedmiotów na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

2. Cel procedury. 

 Celem procedury jest określenie postępowania przy przygotowaniu programów studiów  

i treści przedmiotów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura dotyczy:  

Dziekana i Prodziekanów, Dyrektorów Instytutów i Kierowników Katedr współtworzących 

programy nauczania na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów sprawują nadzór nad 

kompletnością, dostępnością i aktualnością programów studiów i treści przedmiotów dla 

kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

4.2. Władze Wydziału powołują Wydziałową Komisję ds. dydaktycznych, której zadaniem jest: 

 sprawdzanie zgodności treści przedmiotów z efektami kształcenia zawartymi  

w KRK i PRK, 

 przygotowanie i opracowanie programów studiów i treści przedmiotów dla nowych 

kierunków studiów, 

 określenie ilości punktów ECTS w zależności od ilości godzin zajęć, 

 nadzór nad doborem kadry dydaktycznej na kierunkach, 

 nadzór nad przygotowaniem planu studiów na poszczególnych kierunkach, 

 określenie warunków realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z programem studiów  

i treściami przedmiotów (infrastruktury dydaktycznej, liczebności studentów, 

racjonalnego rozkładu zajęć, pomocy dydaktycznych, kontaktu przez internet, 

wyposażenia biblioteki i czytelni). 

4.3. Wydziałowa Komisja ds. dydaktycznych zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdania 

ze swojej działalności. Sprawozdanie powinno zawierać: 

 informację na temat zgodności treści przedmiotów z efektami kształcenia zawartymi  

w PRK, 

 proponowane programy studiów i treści przedmiotów dla nowych kierunków studiów, 

 propozycję zmian w istniejących planach studiów na poszczególnych kierunkach. 

4.4. Prodziekan ds. Nauczania w oparciu o Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. 

dydaktycznych przedstawia Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej raport o przebiegu jej pracy, wraz z 

propozycjami zaproponowanych zmian. Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów na wniosek Prodziekana ds. Nauczania podejmuje uchwałę dotyczącą 

proponowanych zmian. 

5. Odpowiedzialność. 

Za nadzór nad sposobem realizacji procedury odpowiedzialny jest Dziekan, Prodziekan  

ds. nauczania, Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr oraz powołana jako opiniotwórcza 

Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

I.4. Upublicznianie informacji nt. programów studiów, efektów kształcenia, organizacji  

i procedur  

 

Publikowanie informacji nt. programów studiów, efektów kształcenia, organizacji i procedur 

obejmuje obszar działalności dydaktycznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów i 

ma służyć poszerzaniu zakresu samowiedzy. Procedura obejmuje publikowanie dokumentów 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii: 

materiałów prezentujących wyniki, analizę oceny i programów nauczania, procesu dydaktycznego, 

efektywności nauczania oraz warunków studiowania. Informacje dostarczają danych służących 

charakterystyce procesu dydaktycznego. Zgodnie z procedurą na odpowiednich stronach 

internetowych publikowane są wszystkie niezbędne dokumenty i informacje objęte zakresem 

procedury P-I/3. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  

ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-I/3 
Ilość 

stron 2 
PROCEDURA UPUBLICZNIANIA  

INFORMACJI NT. PROGRAMÓW STUDIÓW,  

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, ORGANIZACJI I PROCEDUR 

 

1. Procedura upubliczniania informacji nt. programów studiów, efektów kształcenia, organizacji  

i procedur na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej 

2. Cel procedury 

Celem procedury jest ustalenie zakresu i zasad upubliczniania informacji dotyczących 

procesu dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej 

3. Zakres stosowania 

Procedura dotyczy:  

Dziekana i Prodziekanów, Dyrektorów Instytutów i Kierowników Katedr współtworzących 

programy nauczania na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4. Opis postępowania 

4.1. Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów sprawują nadzór nad 

kompletnością, dostępnością i aktualnością danych odnoszących się do informacji 

dydaktycznej oraz jakości realizowanego na Wydziale procesu kształcenia. 

4.2. Zakres informacji dotyczących procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów obejmuje: 

 informacje o aktualnych programach studiów na danym kierunku z podziałem na 

grupy przedmiotów, semestry i liczbą przypisanych do danych przedmiotów punktów 

ECTS, 

 wykaz oferowanych studentom do wyboru specjalności na danym kierunku wraz  

z opisem sylwetki absolwenta, 

 efekty kształcenia przypisane do poszczególnych kierunków studiów wraz  

z podziałem na obszar wiedzy, umiejętności i kompetencji, 

 przewodniki po przedmiocie opracowane dla poszczególnych przedmiotów, 

 informacje dotyczące wymagań stawianych pracom dyplomowym realizowanym na 

Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, 

 informacje dotyczące zasad dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego,  

 informacje o wynikach okresowych badań ankietowych dotyczących oceny jakości 

kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, 

 informacje dotyczące struktury roku akademickiego, terminów zjazdów (studia 

niestacjonarne) i harmonogramu sesji egzaminacyjnej, 

 informacje dotyczące planu zajęć dla studentów studiów stacjonarnych, 

niestacjonarnych i doktoranckich, 

 informacje o terminie i miejscu odbywania się konsultacji z pracownikami naukowo-

dydaktycznymi Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4.3. Dyrektor Instytutu lub Kierownik Katedry kieruje do Prodziekana ds. nauczania pisemną 

prośbę o wyrażenie zgody na upublicznienie informacji dotyczących kwestii naukowo-
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dydaktycznych mających na celu podniesienie jakości kształcenia oraz usprawnienia 

procesu dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4.4. Prodziekan ds. Nauczania po przeanalizowaniu może wyrazić zgodę na upublicznienie 

informacji dotyczących procesu dydaktycznego, programów studiów, efektów kształcenia  

i kieruje sprawę do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a po akceptacji przez 

Komisję następnie przekazuje do działu informatyków Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów. 

5. Odpowiedzialność  

Za nadzór nad sposobem realizacji procedury odpowiedzialny jest Dziekan, Prodziekan ds. 

nauczania, Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr oraz Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ  

 

 

 

II. Realizacja procesu kształcenia 

 

 

II.1. Tok studiów 

II.2. Praktyki studenckie  

II.3. Przygotowanie prac inżynierskich i magisterskich 

II.4. Archiwizacja prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, przejściowych 

i projektów 

II.5. Oryginalność prac dyplomowych 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

II.1. Tok studiów 

 

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów prowadzone są studia w dwóch 

formach: stacjonarne i niestacjonarne. W ramach tych form prowadzone są studia: pierwszego stopnia 

(inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia doktoranckie, które są studiami trzeciego 

stopnia. Proces dydaktyczny prowadzony jest zgodnie z aktualnym Regulaminem Studiów oraz 

Zarządzeniami Rektora Politechniki Częstochowskiej. Szczegółową organizację studiów ustala Rektor 

i podaje do wiadomości co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, sprawdziany 

wiedzy, czy umiejętności oraz egzamin dyplomowy mogą być prowadzone w języku obcym na 

warunkach określonych przez Radę Wydziału. Dopuszcza się możliwość odbywania części programu 

kształcenia na innym wydziale Politechniki Częstochowskiej lub na innych uczelniach, również 

zagranicznych. Realizacja odbywania części programu kształcenia poza macierzystą jednostką 

odbywa się za zgodą Dziekana. Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów (IPS) oraz według 

indywidualnej organizacji studiów (IOS). Szczegółowe kryteria, które musi spełnić student ubiegający 

się o studiowanie w trybie IPS, jak i IOS przedstawione są w aktualnym Regulaminie Studiów 

Politechniki Częstochowskiej. Liczebność grup studenckich i roczny wymiar zajęć dydaktycznych na 

poszczególnych stanowiskach (pensum) oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Senat 

Politechniki Częstochowskiej. Okresem zaliczeniowym na Wydziale Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów jest semestr. Zaliczanie przez studentów kolejnych semestrów odbywa się 

zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS). Sposób i tryb prowadzenia zajęć 

przedmiotu określa prowadzący przedmiot. Ogólne zasady zaliczania przedmiotów określa Regulamin 

Studiów. Szczegółowe zasady zaliczania zajęć i trybu przeprowadzania egzaminów na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przedstawia procedura P-II/1 Wydziałowej Księgi 

Jakości. W procedurze tej przedstawiono również szczegółowe zasady przenoszenia zajęć 

zaliczonych. Organizację, tok studiów oraz prawa i obowiązki studenta pierwszego, jak i drugiego 

stopnia określa Regulamin Studiów. Organizację, tok studiów, jak i prawa i obowiązki doktoranta 

określa Regulamin Studiów Doktoranckich. 

Proces obsługi studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie prowadzenia 

spraw osobowych studentów, ewidencjonowania ich osiągnięć, pomocy materialnej, spraw 

związanych z procesem dyplomowania oraz spraw bieżących prowadzą pracownicy dziekanatu 

Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Proces obsługi toku studiów dotyczy 

również ustalania zasad zaliczania i egzaminowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 

wpisu ocen końcowych, przechowywania dokumentacji związanej z ewaluacją studentów oraz zasad 

przepisywania ocen przy powtarzaniu przedmiotu, semestru lub roku studiów. Obsługa toku studiów 

prowadzona jest za pomocą ogólnouczelnianego systemu komputerowego – USOS. W systemie tym 

są gromadzone informacje na temat każdego studenta takie jak: dane osobowe, osiągnięcia okresowe i 

informacje dotyczące pomocy materialnej. Studenci po zarejestrowaniu się w systemie, uzyskują 

dostęp do własnych danych osobowych z możliwością ich aktualizowania. W systemie tym, każdy 

student posiada również swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który dokonuje wszelkich 
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opłat. Za pomocą systemu generowane są karty okresowych osiągnięć studenta takie jak: protokoły 

ocen końcowych, suplementy do dyplomów. Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Dokumentacja 

archiwizowana jest w osobowych teczkach studentów, które są opisane, ewidencjonowane i 

przechowywane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych. Po 

2 latach od ukończenia studiów osobowe teczki studentów przekazywane są do Archiwum 

Politechniki Częstochowskiej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt wprowadzonych poprzez Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

P-II/1 
Ilość 

stron 4 
PROCEDURA OBSŁUGI TOKU STUDIÓW 

 

1. Procedura obsługi toku studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej 

2. Cel procedury 

Celem procedury jest ujednolicenie zasad obsługi toku studiów, zaliczania  

i egzaminowania studentów oraz przepisywania ocen. 

3. Zakres stosowania 

Procedura obejmuje proces obsługi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie 

prowadzenia spraw osobowych studentów oraz ewidencjonowania ich osiągnięć. Procedura 

dotyczy również ustalania zasad zaliczania i egzaminowania na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych, wpisu ocen końcowych oraz przechowywania dokumentacji związanej  

z ewaluacją studentów oraz zasad przepisywania ocen przy powtarzaniu przedmiotu, semestru 

lub roku studiów. 

4. Opis postępowania 

4.1. Zgodnie z Regulaminem studiów studenta obowiązuje obecność i aktywny udział w 

zajęciach dydaktycznych. Obecność studenta na zajęciach jest kontrolowana na wszystkich 

zajęciach z wyłączeniem wykładów, chyba że prowadzący przedmiot zadecyduje inaczej 

lub właściwa Rada Wydziału wyda w tej sprawie stosowną uchwałę. 

4.2. Podział na grupy dziekańskie 

4.2.1. Na początku każdego semestru pracownicy Dziekanatu, odpowiednio dla każdego 

kierunku, tworzą grupy dziekańskie i przydzielają do nich tych studentów, którzy:  

 zostali przyjęci na I rok studiów i znaleźli się na liście studentów 

zatwierdzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,  

 zaliczyli poprzedni semestr lub zostali warunkowo dopuszczeni do 

kontynuowania studiów na kolejnym semestrze.  

4.2.2. W przypadku studentów powtarzających dany semestr lub poszczególne 

przedmioty oraz studentów powracających po urlopach dziekańskich lub 

studentów zapisanych warunkowo na kolejny semestr, studentów realizujących 

różnice programowe lub uczestniczących w zajęciach z danego przedmiotu 

awansem umieszcza się na liście studentów adnotacje dotyczące rodzaju 

powtarzanych przedmiotów.  

4.2.3. Liczebność grup dziekańskich określa właściwy akt prawny Rektora Politechniki 

Częstochowskiej. Po zatwierdzeniu przez Dziekana list studentów z podziałem na 

grupy, pracownicy Dziekanatu przypisują każdemu studentowi określoną grupę. 

Weryfikacja ilości grup studenckich odbywa się każdorazowo przed rozpoczęciem 

nowego semestru przez cały okres studiów.  

4.3. Zaliczenie zajęć i tryb przeprowadzania egzaminów 

Przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej studenci wypełniają indeksy wpisując nazwy 

przedmiotów i nazwiska prowadzących przedmioty zgodnie ze wzorem przygotowanym 

przez Dziekanat. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej przedstawiciele poszczególnych 

grup składają indeksy w Dziekanacie, pracownicy Dziekanatu sprawdzają zgodność 
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wpisanych ocen końcowych z ocenami w systemie USOS i wiarygodność podpisów osób 

zaliczających przedmioty studentom. Semestr zalicza Prodziekan ds. nauczania. 

4.4. Zaliczenie zajęć 

4.4.1. Zasady zaliczenia przedmiotu ustala koordynator - prowadzący zajęcia, który na 

pierwszych zajęciach powinien poinformować studentów o zasadach oceniania i 

zaliczenia przedmiotu, zgodnych z zasadami zawartymi w karcie przedmiotu. 

Ponadto prowadzący powinien poinformować studentów o zakresie wiedzy 

i umiejętności jakie powinien posiadać student, aby uzyskać zaliczenie lub ocenę 

pozytywną z egzaminu oraz wskazać literaturę obowiązkową i uzupełniającą. 

4.4.2. Zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący zajęcia.  

4.4.3. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zaliczenia wymienione są w odpo-

wiedniej karcie dotyczącej danego przedmiotu.  

4.4.4. Kryteria zaliczenia ustala na początku semestru prowadzący zajęcia w porozumieniu 

z koordynatorem przedmiotu – osobą odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotu. 

Kryteriami oceny mogą być: prace kontrolne, kolokwia, projekty oraz spełnienie 

innych wymagań określonych przez prowadzącego. 

4.4.5. Student uzyskuje warunkowy wpis na kolejny semestr w przypadku, gdy jego dług 

kredytowy jest nie większy niż 10 pkt ECTS przypisanych na semestr lub 

w przypadku braku zaliczenia z dwóch przedmiotów. 

4.5. Tryb przeprowadzania egzaminów 

4.5.1. O trybie przeprowadzania egzaminów oraz o zakresie egzaminu decyduje 

koordynator przedmiotu i informuje o tym studentów na pierwszych zajęciach. 

4.5.2. Informacje na temat trybu egzaminowania przedmiotu są zapisane w sylabusie 

dotyczącym konkretnego przedmiotu.  

4.5.3. Egzamin może być przeprowadzony w formie pisemnej, ustnej lub innej 

określonej przez koordynatora przedmiotu. 

4.5.4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z danego 

przedmiotu. 

4.5.5. Oceny z egzaminów wpisywane są do indeksu, karty zaliczeniowej i protokołu przez 

koordynatora przedmiotu. 

4.5.6. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma innej możliwości, uprawniony do 

takiego wpisu jest Dziekan Wydziału lub właściwy Prodziekan. 

4.5.7. Terminy egzaminów przewidzianych planem studiów i programem nauczania 

ustala właściwy Prodziekan w porozumieniu z koordynatorem oraz studentami 

danego przedmiotu i podaje do wiadomości zainteresowanym za pośrednictwem 

dziekanatu nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji 

egzaminacyjnej. 

4.5.8. Liczba egzaminów w semestrze nie może przekroczyć czterech. 

4.5.9. Zakres wiedzy i umiejętności powinien być zgodny z efektami kształcenia 

zawartymi w sylabusach. Na żądanie studenta prowadzący powinien uzasadnić 

ocenę z egzaminu.  

4.5.10. Wystawienie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z niezaliczeniem 

egzaminu. 

4.5.11. Przypadki szczególne dotyczące trybu egzaminowania czy zaliczenia przedmiotu 

leżą w gestii koordynatora przedmiotu. Wyjątki dotyczą studentów posiadających 

indywidualny tok studiów – w takim przypadku sposób egzaminowania ustalany 

jest indywidualnie z Prodziekanem ds. Nauczania.  
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4.5.12. Szczegółowy tryb egzaminów poprawkowych, komisyjnych, zasad powtarzania 

semestru oraz skreśleń z listy studentów jest przedstawiony w Regulaminie 

Studiów Politechniki Częstochowskiej. 

4.6. Zasady przepisywania ocen  

Na podstawie właściwego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta określono 

zasady, obowiązujące na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4.6.1. Student składa w dziekanacie podanie skierowane do Prodziekana ds. Nauczania 

o przepisanie ocen z określonych przedmiotów, z których uzyskał zaliczenie. Do 

podania należy dołączyć kopię stron z indeksu potwierdzającą tożsamość studenta, 

oraz stron z wpisami zaliczeń. Ponadto informację o formie, wymiarze czasowym 

i zdobytych punktach ECTS. Podanie należy złożyć do 30 października w 

semestrze zimowym lub do 15 marca w semestrze letnim. 

4.6.2. Przepisywanie ocen z przedmiotów o analogicznym nazewnictwie, efektach 

kształcenia oraz liczbie realizowanych godzin zajęć wymaga akceptacji 

Prodziekana ds. Nauczania. 

4.6.3. W przypadku przedmiotów o rozbieżnym nazewnictwie i treściach 

programowych, niezgodności w zakresie wymiaru godzinowego oraz trybu 

zaliczania zajęć (egzamin lub zaliczenie) dziekan może wystąpić z prośbą 

o zaopiniowane podania przez nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot 

(koordynatora). 

4.6.4. Właściwy Prodziekan, podejmuje decyzję dotyczącą przepisania oceny oraz 

dokonuje wpisu do indeksu, karty egzaminacyjnej, oraz protokołu. Do momentu 

wydania decyzji student powinien uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem. 

4.6.5. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji student jest zobowiązany do poinformowaniu 

o uzyskanej zgodzie nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot. 

4.6.6. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej procedurze decyzje ostateczną co do 

trybu i rozstrzygnięcia w sprawie podejmuje Dziekan. 

5. Odpowiedzialność  

Odpowiedzialność za przebieg poszczególnych etapów procedury ponoszą: 

 Dziekan  

 Prodziekan ds. Nauczania 

 Koordynatorzy przedmiotów 

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia  

 Pracownicy Dziekanatu 

6. Załączniki 

6.1. Podanie o powtarzanie przedmiotu (II/1.1) 

6.2. Podanie o wznowienie studiów (II/1.2) 

6.3. Wniosek o urlop dziekański (II/1.3). 

7. Dokumenty powiązane 

7.1. Regulamin studiów na Politechnice Częstochowskiej  

7.2. Właściwe akty prawne Rektora Politechniki Częstochowskiej w sprawie rodzajów zajęć 

dydaktycznych i liczebności grup studenckich w roku akademickim dla danego roku 

akademickiego  

7.3. Właściwe rozporządzenie Rektora w sprawie organizacji danego roku akademickiego  

7.4. Procedura zasad archiwizacji prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, przejściowych 

i projektów 

7.5. Procedura zasad i trybu zaliczania praktyk zawodowych 
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7.6. Procedura przygotowania prac inżynierskich i magisterskich realizowanych na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

7.7. Procedura przeciwdziałania zjawiskom plagiatu, a mianowicie związanymi z 

oryginalnością prac inżynierskich i magisterskich realizowanych na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów 
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Załącznik nr II/1.1. 
 
 
 

...........................................................                        Częstochowa, dn. ....................... 20 …..... r. 
Imię i nazwisko 

Kierunek:  ............................................... 
Rok studiów:  .......................................... 
Numer albumu: ………………………………  
Studia: I stopnia/II stopnia* 
Studia stacjonarne 
 
        Sz. P. 

...................................... 
Prodziekan ds. Nauczania 
Wydział Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów 
Politechniki Częstochowskiej 
 

 
PODANIE O POWTARZANIE PRZEDMIOTU/( -ÓW) 

 
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu/(-ów)*: 

1) .............................................................................................................................
.... z liczbą punktów ECTS .......... z semestru .........  roku akad.............................. , 
2)  ............................................................................................................................
....  

z liczbą punktów ECTS .......... z semestru ......... roku akad. .................................. , 

Uzyskałam/(-em) zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych 
dotychczasowym planem studiów z wyjątkiem wymienionych wyżej. 
Zobowiązuję się wnieść wymaganą przy powtarzaniu przedmiotu opłatę 
w obowiązującym terminie. 

 
 

........................................................ 
podpis studenta 

 

 
Decyzja Dziekana: 

Zgadzam / nie zgadzam* się na powtarzanie przedmiotu/(-ów) 

1) ............................................................................................................................. 

w semestrze .............. w roku akademickim ......................., 

2) ................................................................................................................... .......... 

w semestrze .............. w roku akademickim ......................., 

 

.............................. .................................................. 
 data                podpis i pieczęć Dziekana 
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Załącznik nr II/1.2. 
 
 
 
..................................................................         Częstochowa, dn. ....................... 20 ….... r. 

Imię i nazwisko 

Kierunek:  ............................................... 
Rok studiów:  .....................  
Studia: I stopnia/II stopnia* 
Studia Stacjonarne 
Numer albumu: …………………….………… 

 
        Sz. P. 

...................................... 
Prodziekan ds. Nauczania 
Wydział Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów 
Politechniki Częstochowskiej 

 
 
 
 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wznowienie studiów na semestrze 
……………..  w roku akademickim ………………………. . 
Dotychczas uzyskałem/am zaliczenie ………………… semestrów studiów. 
 

 
 

................................... 
     podpis studenta 

 

 
 
 
Załączniki: 

1. Indeks z posiadanymi kartami zaliczeniowymi 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr II/1.3. 
 
 
 

 
.................................................................................        Częstochowa, dn. ....................... 20 ….. r. 

Imię i nazwisko 

Kierunek:  .................................................... 
Rok studiów:  .........................  
Studia I stopnia/II stopnia* 
Studia stacjonarne 
Numer albumu: ……………………………… 

 
 

        Sz. P. 
...................................... 
Prodziekan ds. Nauczania 

Wydział Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów 
Politechniki Częstochowskiej 

 

 
WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI 

 
Uprzejmie proszę o udzielenie urlopu  ....................................................** 
w okresie od ................................. do ................................... . 
Prośbę swoją uzasadniam:................ .................................................................... . 
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
Załączniki: 
1)  .........................................................................................................................................................  
2)  .........................................................................................................................................................  
  .     
                                  podpis studenta 

Decyzja Dziekana: 

Wyrażam zgodę 

  ..................................  
 data i podpis Dziekana 

Nie wyrażam zgody 

 ................................... 
 data i podpis Dziekana 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
** wpisać właściwe:  zdrowotnego, losowego, okolicznościowego, nieuwarunkowanego (bez podania przyczyn) 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 
 

II.2. Praktyki studenckie  

Praktyki studenckie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów organizowane są 

zgodnie ze standardami kształcenia dla odpowiedniego kierunku oraz Regulaminem Studiów. Praktyka 

zawodowa jest ujęta w planie studiów i programie nauczania i traktowana jest jako pełnoprawny 

przedmiot, którego zaliczenie skutkuje wpisem do indeksu. Zasady oraz tryb zaliczania praktyk 

przewidzianych planem studiów i programem kształcenia określa Dziekan Wydziału IPiTM. 

Szczegółowe informacje na temat zaliczania praktyk zawodowych na Wydziale Inżynierii Produkcji i 

Technologii Materiałów zawarto w procedurze P-II/2 Wydziałowej Księgi Jakości. W procedurze tej 

przedstawiono czas i okres odbywania praktyki zawodowej, jak również zasady zwolnienia studenta z 

praktyki. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad odbywaniem praktyk sprawują Pełnomocnicy 

Dziekana powołani przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Pełnomocnik 

ds. Praktyk na danym kierunku zobowiązany jest do określenia celu i zakresu praktyki zawodowej na 

danym kierunku, przedstawienia ramowego programu praktyki zawodowej, przygotowania listy 

zakładów pracy, w których student może odbywać praktykę zawodową, być w posiadaniu stosownych 

dokumentów i umów z zakładami pracy przyjmującymi studentów na praktyki oraz sprawowania 

nadzór i kontroli nad procesem praktyk. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

P-II/2 

Ilość 

stron 

3 PROCEDURA ZASAD I TRYBU ZALICZANIA PRAKTYK 
ZAWODOWYCH 

 

1. Procedura zasad i trybu zaliczania praktyk zawodowych na Wydziale Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

2. Cel procedury 

Celem procedury jest ustalenie zasad i trybu zaliczania praktyk zawodowych przez 

studentów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

3. Zakres stosowania 

Procedura dotyczy określenia organizacji i przebiegu studenckich praktyk zawodowych, jak 

i trybu ich zaliczania. Procedura dotyczy: studentów, opiekunów praktyk na poszczególnych 

kierunkach, Dziekana, Prodziekana ds. Nauczania oraz pracowników dziekanatów na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4. Opis postępowania 

4.1. Zasady organizacji i trybu zaliczania praktyk zawodowych przez studentów na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów określono na podstawie Ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym, Statutu Politechniki Częstochowskiej, Regulaminu Studiów 

Politechniki Częstochowskiej, Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice 

Częstochowskiej. 

4.2. Zasady organizacji i trybu zaliczania praktyk zawodowych obejmują studentów studiów 

I stopnia, którzy zobowiązani są do odbycia 3, 4 lub 6-tygodniowej praktyki zawodowej 

(w wymiarze przewidzianym programem studiów dla danego kierunku). 

4.3. Podstawowym celem praktyki jest uzupełnienie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas 

zajęć dydaktycznych objętych planem studiów z zasadami obowiązującymi w 

przedsiębiorstwach/instytucjach. Cel, zakres realizowanych zadań, wymagania i sposób 

zaliczenia praktyki dla danego kierunku zawarte są w dokumencie: ramowy program 

praktyki zawodowej kierunku dostępnym na stronie internetowej Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów. 

4.4. Praktyka zawodowa jest ujęta w planie studiów i programie nauczania i traktowana jest 

jako pełnoprawny przedmiot, którego zaliczenie skutkuje wpisem do indeksu. 

4.5. Terminy realizacji praktyki, szczegółowe programy oraz zadania do realizacji przez 

studentów w zakładzie pracy określone są dla każdego kierunku  

4.6. Praktyka powinna być realizowana w czasie przerwy wakacyjnej (w miesiącach lipiec, 

sierpień, wrzesień). 

4.7. Nadzór na praktykami w ramach kierunków sprawują powołani przez Dziekana Wydziału 

IPiTM dla każdego kierunku Pełnomocnicy ds. Praktyk. 

4.8. Jednostka prowadząca kierunek (pełnomocnik Wydziału IPiTM odpowiedzialny za 

kierunek) przygotowuje listę zakładów pracy, w których można odbyć praktykę. 

4.9. Student może samodzielnie decydować o miejscu odbycia praktyki. Praktyka może być 

realizowana w zakładach państwowych, spółdzielczych, prywatnych, spółkach, szkołach, 

bankach w pobliżu miejsca zamieszkania studenta lub siedziby uczelni. 

4.10. Student odbywa praktykę na podstawie umowy wstępnej (załącznik nr II/2.1), która jest 

podstawą do przygotowania przez uczelnie porozumienia w sprawie organizacji praktyk 

studenckich. 

http://download.wip.pcz.pl/praktyki/umowa_wstepna.docx
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4.11. Praktyka może być zrealizowana na podstawie umowy o pracę lub praktyki zawodowej nie 

obciążającej kosztami zakładu. 

4.12. Dziekanat sporządza dwa egzemplarze umowy pomiędzy Politechniką Częstochowską  

a wybranym przez studenta zakładem pracy, którą przekazuje do podpisania Rektorowi  

ds. Nauczania, a następnie przesyła do zakładu pracy będącego stroną umowy (załącznik  

nr II/2.2). 

4.13. Na czas trwania praktyk student zostaje ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NW). Nie dotyczy studentów objętych ubezpieczeniem grupowym w PZU. 

4.14. Zakład, w którym student odbywa praktykę wyznacza ze swojej strony opiekuna praktyki. 

4.15. Przebieg praktyki dokumentowany jest w dzienniku praktyk (załącznik nr II/2.3.). 

4.16. Po zakończeniu praktyki w celu jej zaliczenia student zobowiązany jest złożyć 

u pełnomocnika praktyk danego kierunku następujące dokumenty: dziennik praktyk, 

opinię zakładu o studencie odbywającym praktyki oraz indeks. 

4.17. Praktyka może być również zaliczona na podstawie umowy o pracę oraz decyzji 

pełnomocnika ds. praktyk, pod warunkiem, że wykonywana praca spełnia wymogi 

praktyki tzn. jest zgodna z kierunkiem odbywanych studiów. 

4.18. Praktyka może być również odbyta poza granicami kraju. Jednakże wszelkie formalności 

związane z organizacją, zaliczeniem oraz tłumaczeniem dokumentów spoczywają na 

studencie. Zasady odbywania takiej praktyki oraz sposób zaliczania powinny być 

uzgodnione z pełnomocnikiem. 

4.19. Studenci nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za odbywaną praktykę. 

4.20. Dziekan może zwolnić studenta z odbywania praktyk. Podstawą do zwolnienia może być 

praca w odpowiednim zawodzie lub praktyka zaliczona w innej uczelni. 

5. Odpowiedzialność 

5.1. Odpowiedzialnymi za przebieg poszczególnych etapów procedury toku i zaliczania 

praktyk zawodowych są Dziekan Wydziału IPiTM, Pełnomocnik ds. Praktyki i Kierownik 

Dziekanatu Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

5.2. Skierowanie na praktykę zawodową studenta, który odbywa praktykę poza uczelnią 

podpisuje Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów. 

5.3. Przedstawienie studentom celu, programu praktyki, terminów realizacji oraz warunków 

zaliczenia jest obowiązkiem Pełnomocnika ds. Praktyki dla każdego kierunku. Opiekun 

praktyk przydzielony studentowi w zakładzie, w którym odbywa praktykę, wystawia ocenę 

praktyk w Dzienniku Praktyk. Pełnomocnik praktyk przyjmuje Dziennik Praktyk oraz na 

podstawie pozytywnej oceny z zakładu pracy wpisuje ocenę zaliczeniową do indeksu. 

5.4. Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ponosi 

odpowiedzialność za wydanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody z zakładu 

pracy na odbycie praktyki zawodowej przez studenta. 

5.5. Nie zaliczenie praktyki zawodowej jest jednoznaczne z nie zaliczeniem semestru, w 

którym praktyka się odbywa i skutkuje koniecznością jej powtórzenia. W uzasadnionych 

przypadkach student ma możliwość zwrócenia się do Prodziekana ds. nauczania o 

przedłużenie terminu zaliczenia praktyki (obowiązujący Regulamin studiów). 

5.6. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału IPiTM może wyrazić zgodę na odbycie 

praktyk zawodowych w innym terminie niż przewidziany planem studiów i programem 

kształcenia. 

6. Załączniki 

6.1. Umowa wstępna 

http://download.wip.pcz.pl/praktyki/dziennik_praktyk.docx
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6.2. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych pomiędzy Politechniką 

Częstochowską a zakładem pracy 

6.3. Dziennik praktyk 

7. Dokumenty powiązane 

7.1. Regulamin studiów 
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Załącznik nr II/2.1. 
 

……………………………………..                                                       ………………………… dnia ………………… 
     pieczęć firmy                                    miejscowość 

UMOWA  WSTĘPNA 

 Niniejszym wyrażamy zgodę na odbycie przez studenta Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej – 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko studenta 

2-tygodniowej*, 3-tygodniowej*, 4-tygodniowej*, 6-tygodniowej* praktyki zawodowej w okresie 
wakacyjnym (lipiec–wrzesień) w terminie od ………………… do …………………… 

Jednocześnie zobowiązujemy się do realizacji załączonego programu praktyki, wyznaczenia 
zakładowego opiekuna praktykanta oraz wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz 
z pisemną opinią opiekuna o realizacji dołączonego programu (dziennik praktyk). 

Prosimy również o zaznaczenie wyboru formy praktyki z przedstawionych poniżej jej wariantów: 

Praktyka odpłatna w formie umowy o pracę z firmą 

Praktyka produkcyjno-obserwacyjna nieobciążająca kosztami zakładu. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
dokładna  nazwa i adres zakładu 

 
…….……………………………………………. 

                                                                                                                                                       Podpis i pieczęć kierownika firmy 

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………………………….. 

Kierunek studiów: …………………………………………………………………………………………….. 

Specjalność: ……………………………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres zamieszkania ………………………………………………………………………….. 

Jestem ubezpieczony/a od następstw nieszczęśliwych wypadków w: 

– uczelnia (PZU) ……………………… 

– inny ubezpieczyciel ……………………………................ (ksero w załączeniu) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr II/2.2. 

POROZUMIENIE 
w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów szkół wyższych 

Dnia ………….. pomiędzy Politechniką Częstochowską, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, 
zwaną dalej „szkołą wyższą” reprezentowaną przez ………………………………z jednej strony, a 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres zakładu pracy) 

zwanym dalej „zakładem pracy” reprezentowanym przez 

....…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....................................................... 

(imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela zakładu pracy) 

zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

1. Szkoła wyższa kieruje do odbycia praktyki niżej wymienionego/ych studenta/ów 

 

Lp. Imię i nazwisko studenta 
Okres praktyki (termin 

rozpoczęcia i zakończenia) 
Rodzaj praktyki 

1.    

 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres zakładu pracy) 

Zakład pracy zobowiązuje się do: 
zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, warsztatów, narzędzi i materiałów zgodnie z 
programem praktyki, 
zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz  
     o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej, 

sprawowania nadzoru nad właściwym wykonaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki, 
zapewnienia na czas praktyki odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej przewidzianych  
w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy, 
wyznaczenia zakładowego kierownika praktyki i uzgodnienia jego obowiązków ze szkołą wyższą,  
a w przypadkach tego wymagających wyznaczenia odpowiedniego pracownika, 

Zakład pracy może zażądać od uczelni odwołania z praktyki studenta w przypadku, gdy narusza on dyscyplinę pracy lub 
wykazuje niesubordynację w realizacji poleconych zadań. 
Szkoła wyższa zobowiązuje się do: 

przedstawienia zakładowi pracy celów praktyk oraz opracowania w porozumieniu z zakładem pracy programów 
praktyk i zapoznania z nimi studentów, 
sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyk 
ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wszelkie spory o charakterze nie majątkowym mogące wynikać z niniejszego porozumienia rozstrzygają: ze strony szkoły 
wyższej – Rektor lub osoba przez niego upoważniona, a ze strony zakładu pracy Dyrektor (kierownik) zakładu pracy bądź też 
osoby przez nich upoważnione wymienione w niniejszym porozumieniu 
Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

…………………………………                                             ...................……………………………. 

(podpis Rektora        (podpis Dyrektora zakładu pracy  

lub osoby upoważnionej)       lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr II/2.3. 

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

 

Imię i nazwisko studenta: 
 

Kierunek studiów: 
 

Poziom i tryb studiów: 
 

Nr albumu: 
 

PRZEBIEG PRAKTYKI 

Data rozpoczęcia praktyki:  

Data zakończenia praktyki:  

Liczba tygodni pracy:  

Liczba godzin pracy:  

 

 

……………………………………………………………………… 
pieczęć zakładu pracy 

 

 

……………………………………………………………………….. 
Pieczęć i podpis Zakładowego Opiekuna Praktyki 

ZALICZENIE PRAKTYKI 

Praktykę zawodową zaliczam 

 

Ocena: ………………………………………………………. 
                                                    Data i podpis 

 

 

……………………………………………………………………… 
Podpis Pełnomocnika ds. Praktyk 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

II.3. Przygotowanie prac dyplomowych 

Niniejsze zasady określają przebieg procesu dyplomowania oraz wymagania stawiane pracom 

dyplomowym realizowanym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 

Uregulowania prawne dotyczące zasad dyplomowania zawarto w aktualnym Regulaminie 

Studiów Politechniki Częstochowskiej. Zgodnie z Regulaminem studiów pracę magisterską student 

wykonuje pod kierunkiem promotora. Promotorem tej pracy powinien być nauczyciel akademicki 

posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Dziekan Wydziału IPiTM, 

po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, może upoważnić do kierowania tą pracą dyplomową 

nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora. Promotorem inżynierskiej pracy 

dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

Recenzentem pracy dyplomowej powinien być nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub 

stopniem naukowym doktora habilitowanego. Za zgodą Rady Wydziału recenzentem może być 

nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora. 

Temat pracy dyplomowej ustala się nie później niż dwa semestry przed planowanym terminem 

ukończenia studiów. Przyjęcie tematu pracy dyplomowej student potwierdza w karcie pracy 

dyplomowej, która jest przechowywana w Dziekanacie. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada 

Wydziału. Termin złożenia pracy dyplomowej oraz zasady ubiegania się o przesunięcie tego terminu 

określone są w obowiązującym Regulaminie studiów. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu 

dyplomowego podejmuje Dziekan Wydziału IPiTM. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z planu i programu 

nauczania oraz uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.  

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od 

daty złożenia pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną 

wyznaczoną przez Dziekana Wydziału IPiTM. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej 

Dziekan Wydziału IPiTM, prodziekan lub wyznaczony przez Dziekana Wydziału IPiTM nauczyciel 

akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

stopień doktora – jako przewodniczący, promotor pracy oraz recenzent tej pracy. Komisji 

egzaminacyjnej nie może przewodniczyć promotor pracy dyplomowej. W przypadku nieobecności 

promotora lub recenzenta pracy Dziekan Wydziału IPiTM może powołać w skład komisji 

egzaminacyjnej nauczyciela akademickiego pokrewnej specjalności, uprawnionego do prowadzenia i 

recenzowania prac dyplomowych. 

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. 

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z egzaminu kierunkowego oraz obrony 

pracy dyplomowej. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest uzyskanie z egzaminu 

kierunkowego oceny co najmniej dostatecznej. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności w wyznaczonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminu jako ostateczny, który powinien się odbyć w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od 

dnia pierwszego egzaminu. 

Ostateczny wynik studiów stanowi sumę średniej ocen uzyskanych w czasie studiów 

z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, oceny pracy dyplomowej oraz 

oceny z egzaminu dyplomowego. Zasady wyliczania ocen zawiera Regulamin Studiów. Wytyczne 

dotyczące przygotowania prac magisterskich i inżynierskich reguluje procedura P-II/3. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

P-II/3 
Ilość 

stron 2 
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH  

 

1. Procedura przygotowania prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji i 

Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

2. Cel procedury 

Celem procedury jest określenie zasad przygotowania i wykonania prac dyplomowych na 

Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

3. Zakres stosowania 

Procedura obejmuje: 

 promotorów prac inżynierskich i magisterskich przygotowywanych na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów 

 prowadzących seminaria dyplomowe, 

 recenzentów prac dyplomowych, 

 studentów przygotowujących prace dyplomowe. 

4. Opis postępowania 

4.1. Przygotowane prace dyplomowe powinny być zgodne z kierunkami kształcenia na 

wydziale. 

4.2. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału. Student ma prawo do 

przedstawienia swojej propozycji tematu pracy dyplomowej, po konsultacji z promotorem 

(karta pracy dyplomowej - załącznik nr II/3.1). 

4.3. Prace objęte procedurą przygotowane są samodzielnie przez studentów, pod kierunkiem 

promotora. 

4.4. Każda praca powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach (w celu złożenia 

w dziekanacie – egzemplarz nadzorowany, dla promotora oraz recenzenta) oraz w formie 

elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płyta CD. Egzemplarz pracy 

powinien być przygotowany następująco: 

 tekst pracy powinien być napisany jednostronnie (wersja dla dziekanatu dwustronnie) 

na białym papierze formatu A4, czarną czcionką (Times New Roman, 12 punktów) 

z zachowaniem odstępu między wierszami 1,5; marginesy: margines lewy – 35 mm, 

margines prawy – 20 mm, margines górny 25 mm, margines dolny – 25 mm; 

 poszczególne strony pracy numeruje się, używając liczb arabskich, w dolnej części na 

środku; 

 każdy rozdział pracy powinien rozpoczynać się na nowej stronie, w przypadku 

podrozdziałów należy zachować ciągłość ich zamieszczania w tekście; 

 treści czerpane z literatury wymagają wskazywania źródeł, z którego cytowanie 

pochodzi, a następnie w zbiorczym wykazie literatury.  

 praca dyplomowa powinna być starannie oprawiona. 

4.5. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest uzyskanie przez studenta 

wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie i programie studiów oraz uzyskanie dwóch 

pozytywnych recenzji pracy dyplomowej. 

4.6. Praca dyplomowa powinna zawierać: 
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 stronę tytułową, na której umieszczone są: nazwa uczelni, nazwa jednostki 

organizacyjnej, tytuł pracy w języku polskim, stopień lub tytuł naukowy oraz imię  

i nazwisko promotora pracy (wzór strony w załączniku nr II/3.2), 

 spis treści, 

 wstęp, 

 część teoretyczną – wprowadzenie w problematykę badawczą na podstawie analizy 

literatury przedmiotu, 

 część metodologiczną, 

 część empiryczną, 

 zakończenie zawierające wnioski końcowe, 

 bibliografię. 

4.7. Praca dyplomowa zostaje poddana weryfikacji w systemie antyplagiatowym. Osoba 

odpowiedzialna za przeprowadzenie weryfikacji w systemie antyplagiatowym dokonuje 

sprawdzenia pracy w systemie, który generuje raport podobieństwa. Operator systemu nie 

dokonuje oceny merytorycznej pracy. 

4.8. Promotor i recenzent przygotowują i składają do właściwego sekretariatu przygotowaną 

recenzję pracy dyplomowej w terminie jednego tygodnia przed planowanym terminem 

obrony. 

4.9. Recenzja powinna zawierać obiektywną i wnikliwą ocenę merytoryczną pracy, jak 

również sposobu jej redagowania (załącznik nr II/3.3). 

4.10. Na formularzu recenzji należy zamieścić datę jej sporządzenia oraz podpis osoby, która ją 

wykonywała. 

4.11. W przypadku negatywnej oceny recenzenta decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu 

dyplomowego podejmuje Dziekan po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy wystawionej 

przez dodatkowego recenzenta. 

4.12. Pozostałe ustalenia dotyczące przygotowania prac dyplomowych oraz prowadzenia 

egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin Studiów Politechniki Częstochowskiej (lipiec 

2011 r.) 

5. Odpowiedzialność: 

Za nadzór nad sposobem realizacji procedury odpowiedzialni są promotorzy i recenzenci prac. 

6. Załączniki: 

 karta pracy dyplomowej 

 wzór strony tytułowej pracy dyplomowej  

 formularz oceny pracy dyplomowej. 

7. Dokumenty powiązane: 

 Aktualny Regulamin studiów Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z odpowiednią 

uchwałą Senatu Politechniki Częstochowskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów; 

 Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej w sprawie procedury antyplagiatowej; 

 Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki studenta 

Politechniki Częstochowskiej. 
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Załącznik nr II/3.3. 

Politechnika Częstochowska 

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ 

 

1. DANE OGÓLNE 

 

JEDNOSTKA 

ORGANIZACYJNA 

 

FORMA I TRYB STUDIÓW  

KIERUNKEK STUDIÓW  

SPECJALNOŚĆ  

ROK AKADEMICKI  

 

2. TEMATYKA PRACY 

 

IMIĘ I NAZWISKO DYPLOMANTA  

NUMER ALBUMU  

TYTUŁ PRACY  

WERSJA ANGIELSKA TYTUŁU 

PRACY 

 

PROMOTOR  

(tytuł/stopień naukowy, imię i 

nazwisko) 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

(zakres pracy, cel do osiągnięcia itp.) 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

(wymagane umiejętności, znajomość 

narzędzi, literatura itp.) 

 

 

3. OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 

Zobowiązuję się samodzielnie wykonać pracę dyplomową w zakresie opisanym w jej karcie. 

Wszystkie elementy pracy, które zostaną wykorzystane do jej realizacji (cytaty, rysunki, tabele, 

programy itp.), a nie będące mojego autorstwa zostaną odpowiednio zaznaczone oraz zostanie podane 

źródło ich pochodzenia. 

         ................................. 

          
data i czytelny podpis studenta 

4. PODPIS PROMOTORA 

................................. 

              
data i  podpis promotora 

5. PODPIS DYREKTORA INSTYTUTU/KIEROWNIKA KATEDRY 

........................... 

 
data i  podpis promotora

 

               

 

6. ZATWIERDZENIE TEMATU (wypełnia dziekanat) 

 

Temat zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu:........................ 

        ................................................ 

        
              podpis 
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Załącznik nr II/3.2. 

 
 
 

Politechnika Częstochowska 
(czcionka 16) 

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 
(czcionka 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
(czcionka 16 pogrubiona) 

 

Pełny tytuł pracy 
(czcionka 16 lub 14 pogrubiona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca (inżynierska/magisterska) 
 

napisana pod kierunkiem 
.............................. 
(czcionka 12) 

 
 
 
 
 
 

Częstochowa 20..... 
(czcionka 14) 
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Załącznik nr II/3.3. 

 
                                                                                                                                  Częstochowa, ……………….. 
 
Imię i nazwisko Recenzenta                                                                       
Katedra/Instytut……………………………………….  
 

Ocena pracy magisterskiej / inżynierskiej 
 
Temat pracy:………………………………………………………………………………………….. 
................………………………………………………………………………………………………  
Imię i nazwisko dyplomanta…………………………………………………………………………. 
Nr albumu ……………….  
Katedra ………………………………………………………………………………………… 
 
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule:………………………………….. 
2. Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 
……………………………………………………………………………………………………. 
3. Merytoryczna ocena pracy: 
 
 
 
 
 
4. Inne uwagi: 
 
 
 
 
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: 
…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. 
7. Ocena formalnej strony pracy ( poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis 
rzeczy, odsyłacze):  
………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………… 
8. Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
9. Pracę oceniam jako: …………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
 
 
 ……..…………………..                                                                        ………………….. 
           data                                                                                                                                           podpis 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

II.4. Przechowywanie prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, przejściowych i projektów 

 

 Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów wszystkie prace zaliczeniowe, 

egzaminacyjne, przejściowe oraz projekty muszą być przechowywane. W ciągu roku akademickiego 

wszystkie prace przechowywane są osobiście przez pracownika naukowo-dydaktycznego 

prowadzącego dany przedmiot. Po zakończeniu roku akademickiego każdy pracownik prowadzący 

zajęcia ma obowiązek zabezpieczenia ww. prac. Wszystkie prace zaliczeniowe, egzaminacyjne, 

przejściowe oraz projekty muszą być przechowywane przez prowadzącego zajęcia przez cały okres 

trwania studiów i niszczone po upływie minimum jednego semestru po zakończeniu studiów. Sposób 

oznaczenia przechowywanych prac oraz inne wytyczne dotyczące gromadzenia prac na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów reguluje Procedura P-II/4.  
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-II/4 
Ilość 

stron 2 PROCEDURA ARCHIWIZACJI PRAC EGZAMINACYJNYCH, 
PRZEJŚCIOWYCH ORAZ PROJEKTÓW  

 

1. Procedura przechowywania prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, przejściowych oraz 

projektów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej 

2. Cel procedury 

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania w zakresie przechowywania prac 

egzaminacyjnych, zaliczeniowych, przejściowych oraz projektów na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

3. Zakres stosowania 

Procedura dotyczy określenia sposobu przechowywania i niszczenia prac zaliczeniowych, 

egzaminacyjnych, przejściowych oraz projektów. Procedura dotyczy pracowników naukowo-

dydaktycznych prowadzących zajęcia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów. 

4. Opis postępowania 

4.1. Wszystkie prace pisemne studentów, które powstały podczas toku studiów (prace 

zaliczeniowe, egzaminacyjne, przejściowe, projekty i inne) potwierdzające zdobycie 

założonych efektów kształcenia podlegają przechowywaniu. 

4.2. Pracownik naukowo-dydaktyczny po zakończeniu roku akademickiego ma obowiązek 

zabezpieczenia prac, o których mowa w pkt. 4.1. i przechowywania przez cały okres 

studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.  

4.3. Przechowywanie prac studentów powinno odbywać się w sposób uporządkowany. 

Koperta, segregator lub inny element zawierający zbiorczy pakunek prac powinny być 

opisane (załącznik nr II/4.1): 

 nazwą wydziału, 

 nazwę instytutu (katedry lub zakładu), 

 tytułem (stopniem), imieniem i nazwiskiem nauczyciela akademickiego, który 

prowadził zajęcia z danego przedmiotu, 

 rodzajem prac (zaliczeniowe, egzaminacyjne, przejściowe, projekty i inne), 

 nazwą przedmiotu, 

 rokiem akademickim, semestrem, 

 rodzajem studiów.  

4.4. Po upływie terminu przechowywania prac studentów, tzn. po upływie jednego semestru po 

zakończeniu studiów, prace te są niszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację 

autorów tych prac. 

5. Odpowiedzialność 

5.1. Odpowiedzialność za przebieg poszczególnych etapów procedury przechowywania 

i niszczenia prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, przejściowych oraz projektów ponosi 

Dziekan, kierownicy instytutów (katedr, zakładów) Wydziału Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów. 
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5.2. Opiekę nad miejscem przechowywania prac oraz realizowanie zadań związanych 

z niszczeniem tych prac sprawuje osoba prowadząca przedmiot. 

6. Załączniki (II/4.1): 

Wzór opisu koperty, segregatora lub innego pakunku, zawierającego prace zaliczeniowe, 

egzaminacyjne, projekty, prace przejściowe i inne. 

7. Dokumenty powiązane 

7.1. Obowiązująca Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej. 

7.2.  Obowiązujące Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej.  
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Załącznik nr II/4.1. 

                                                 

                     …………………………… dnia ……………… 
                           miejscowość 

 

 

1. Tytuł/Stopień naukowy.................................................................................................... 

2. Nazwisko i imię............................................................................................................... 

3. Instytut/Katedra/Zakład................................................................................................... 

4. Nazwa przedmiotu........................................................................................................... 

5. Rodzaj pracy.................................................................................................................... 

6. Kierunek studiów............................................................................................................. 

8. Rok/Semestr..................................................................................................................... 

9. Rok akademicki............................................................................................................... 

10. Ilość prac....................................................................................................................... 

 

 

      Złożono dnia........................... 

 

 

                                                                                                  ……………………………  

                           Podpis prowadzącego przedmiot
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

II.5. Oryginalność prac dyplomowych 

 

 Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym na Wydziale Inżynierii 

Produkcji Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej opracowano uwzględniając 

obowiązujący Regulamin studiów Politechniki Częstochowskiej oraz dobre obyczaje przyjęte w 

szkołach wyższych. Wymogi merytoryczne i edytorskie zostały zawarte w procedurze przygotowania 

prac dyplomowych P-II/3. Oryginalność prac dyplomowych oparto o zastosowanie procedury 

antyplagiatowej P-II/5. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

P-II/5 

Ilość 

stron 

2 

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM 
PLAGIATOWYM ZWIĄZANYMI Z ORYGINALNOŚCIĄ  

PRAC DYPLOMOWYCH  

 

 

1. Procedura przeciwdziałania zjawiskom plagiatowym związanym z oryginalnością prac 

dyplomowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej 

2. Cel procedury 

Celem procedury jest przeciwdziałanie zjawiskom plagiatowym związanym 

z oryginalnością prac dyplomowych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej 

3. Zakres stosowania 

Procedura obejmuje: 

 promotorów prac dyplomowych przygotowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji i 

Technologii Materiałów 

 dyrektorów instytutów, kierowników katedr; 

 administratora systemu antyplagiatowego, 

 prowadzących seminaria dyplomowe, 

 studentów przygotowujących prace dyplomowe. 

4. Opis postępowania 

4.1.  Zasady przeciwdziałania zjawiskom plagiatowym związanym z procesem kształcenia na 

Wydziale sporządzono uwzględniając obowiązujące Ustawę o szkolnictwie wyższym oraz 

akty prawne Politechniki Częstochowskiej. 

4.2.  Dziekan powołuje Komisję ds. do weryfikacji w procedurze antyplagiatowej prac 

dyplomowych. 

4.3.  Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych powstających na 

Wydziale. Przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia pracy do 

obrony. 

4.4. Prace dyplomowe sprawdzane są w systemie Palgiat.pl. 

4.5. Wydziałowym Administratorem systemu antyplagiatowego Plagiat.pl jest osoba 

wyznaczona przez Dziekana, która sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem 

systemu na Wydziale. 

4.6. Tekst pracy dyplomowej w wersji ostatecznej, przeznaczonej do obrony, w postaci pliku 

elektronicznego w formacie DOC, DOCX, ODT (Open Office Document) lub RTF na 

nośniku CD lub DVD student składa w Dziekanacie co najmniej trzy tygodnie przed 

wyznaczonym terminem obrony. 

4.7. Wyznaczona osoba, która przeszła szkolenie w zakresie systemu antyplagiatowego 

dokonuje kontroli identyczności wydruku komputerowego z wersją elektroniczną pracy 

dyplomowej za pomocą programu Plagiat.pl., który generuje raport bezpieczeństwa. Praca 

wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych 

zapożyczeń jeśli: 

4.7.1. współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50% (identyfikuje wszystkie 

podobne frazy bez względu na ich długość), 

4.7.2. współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5% (identyfikuje identyczne 

frazy o ilości słów większej niż 25), 
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4.7.3. praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez 

system jako „podobne”, 

4.7.4. występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła, 

4.7.5. zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń, 

4.7.6. cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia. 

4.8. Analizy raportu podobieństwa, umożliwiającej stwierdzenie, czy praca spełnia założone 

kryteria, dokonuje operator systemu, który wprowadził tekst pracy do weryfikacji w 

systemie antyplagiatowym. Jeśli uzyskany wynik raportu podobieństwa nie przekracza 

wskaźników podanych w punkcie 4.7, wówczas praca zostanie uznana za nie budzącą 

wątpliwości. W takim przypadku operator systemu generuje skrócony raport podobieństwa 

oraz protokół oceny oryginalności pracy, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 

112/2010 rektora P.Cz. z dnia 8 czerwca 2010 (załącznik 1). Pracę taką uważa się za 

zakwalifikowaną do obrony.  

Jeżeli uzyskany wynik raportu podobieństwa przekracza wskaźniki w punkcie 4.8, 

wówczas praca zostanie uznana za wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia 

występowania niedopuszczalnych zapożyczeń. W takim przypadku operator systemu 

generuje pełny raport podobieństwa oraz protokół oceny oryginalności pracy, które 

przekazuje Dziekanowi Wydziału, ze wskazaniem wykrytych przez system 

niedopuszczalnych zapożyczeń. 

4.9. Jeżeli uzyskany wynik raportu podobieństwa przekracza wskaźniki przedstawione 

w punkcie 4.7. wówczas praca zostanie uznana za wymagającą oceny promotora z punktu 

widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń. W takim przypadku operator 

systemu przekazuje Dziekanowi Wydziału „Protokół oceny oryginalności pracy”, 

określając pracę jako wymagającą dodatkowej oceny i pełny raport podobieństwa w wersji 

elektronicznej. Jeżeli promotor po zapoznaniu z pełnym raportem podobieństwa 

oświadczy, że praca nie nosi znamion plagiatu Dziekan lub Prodziekan może 

zakwalifikować pracę do obrony.  

4.10. Jeżeli w wyniku oceny, praca została uznana za plagiat, to zgodnie z obowiązującymi 

przepisami - art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z 

późniejszymi zmianami, wobec jej autora wszczyna się postępowanie dyscyplinarne, a 

praca nie zostaje dopuszczona do obrony. 

5. Odpowiedzialność: 

Za nadzór nad sposobem procedury odpowiedzialny jest: Dziekan i Prodziekan ds. 

Nauczania Wydziału. 

6. Załączniki 

Protokół oryginalności prac 

7. Dokumenty powiązane 

7.1. Obowiązujące Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej  

7.2. Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

7.3. Obowiązujące Zarządzenia Rektora P.Cz.  
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Załącznik nr II/5.1. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

 

III. Ankietyzacja studentów i absolwentów  

 

 

III.1. Ocena nauczycieli akademickich przez studentów 

III.2. Hospitacje zajęć dydaktycznych 

III.3. Ocena całokształtu studiów przez absolwentów 

III.4. Ocena pracy dziekanatu Wydziału 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

III.1. Ocena nauczycieli akademickich przez studentów 

Ocena nauczycieli akademickich przez studentów stanowi jeden z elementów oceny jakości 

kształcenia. Opinia studentów, czyli bezpośrednich odbiorców usług edukacyjnych stanowi nie tylko 

wyraz ich bieżącej oceny jakości nauczania i warunków w jakich ten proces się odbywa, ale zawiera 

także cenne wskazówki praktyczne dla kadry dydaktycznej i kierownictwa uczelni. Można zatem  

w tym przypadku mówić o długofalowym oddziaływania wyników ankietyzacji. Dzięki ankietyzacji 

studenci mają możliwość współuczestniczenia w procesie weryfikacji jakości kształcenia, ale 

jednocześnie stają się współodpowiedzialnymi za przebieg tego kształcenia. Efekty ankietyzacji 

przyczyniają do uaktualniania oferty programową, a poprzez podnoszenie jakości oferowanych usług 

dydaktycznych stanowią także istotny element działań promocyjnych i kształtowania wizerunku 

uczelni. Ogólne wytyczne dotyczące ankietyzacji zajęć reguluje procedura P-III/1. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (11 pkt.) 

P-III/1 
Ilość 

stron 2 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PPRZEZ 
STUDENTÓW 

 
1. Procedura oceny nauczycieli akademickich przez studentów. 

2. Badany obszar i zakres stosowania. 

Badania ankietowe dotyczą oceny realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów. Proces ankietyzacji dotyczy wszystkich pracowników 

naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów. 

3. Cel badań ankietowych: 

Badania ankietowe mają na celu pozyskanie wiedzy nt. jakości kształcenia na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów poprzez umożliwienie studentom wyrażenia 

anonimowych opinii o jakości merytorycznej prowadzonych zajęć oraz umiejętnościach, 

wiedzy i postawie pracownika dydaktycznego. 

4. Opis postępowania. 

 W ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia przeprowadza się 

coroczne ankietyzowanie studentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Politechnice 

Częstochowskiej w danym roku akademickim oraz z uwzględnieniem ustaleń zawartych  

w Ustawie z lipca 2005r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”, Statucie Politechniki 

Częstochowskiej oraz Założeniach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politech-

nice Częstochowskiej (Uchwała w sprawie Procedury ankietyzacji na Politechnice 

Częstochowskiej nr 129/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej  

z 13.12.2017). 

 Ankieta studencka winna być zgodna ze wzorem obowiązującym w Politechnice 

Częstochowskiej (Załącznik nr III/1.1). Ankieta studencka jest dobrowolna i anonimowa.  

 W czasie ankietyzacji oceniany pracownik zobowiązany jest opuścić salę. 

 Ankiety studenckie winny być przechowywane przez okres nie krótszy niż okres oceny 

pracownika, po tym okresie zostają zniszczone zgodnie z normatywami archiwalnymi, 

każdorazowo po uzgodnieniu z pracownikiem Archiwum PCz. 

 Członkowie Komisji przeprowadzają analizę ankiet, a o wnioskach z nich wynikających 

informują kierownika wewnętrznej jednostki organizacyjnej, który ma obowiązek wyniki 

ankiety i wynikające z niej wnioski przedstawić ankietowanemu pracownikowi.  

 Członkowie Komisji dokonują opracowania statystycznego ankiet, a następnie raport 

przekazują Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia zamieszcza wyniki badań 

ankietowych w sprawozdaniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Sprawozdanie 

przedstawiane jest Radzie Wydziału i przesyłane jest do Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. 

5. Zespoły monitorujące. 

Osoby upoważnione do przeprowadzania ankietyzacji: Członkowie Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia. 

6. Częstotliwość badania. 

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w Politechnice Częstochowskiej ankietyzacja 

pracowników powinna być przeprowadzona raz w roku pod koniec semestru, a jeżeli jest to 

możliwe to po wystawieniu ocen końcowych przez prowadzącego zajęcia.  

7. Załączniki. 

7.1. Wzór formularza ankiety studenckiej zawarty jest w załączniku nr III/1.1. 
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Załącznik nr III/1.1 – do Procedury ankietyzacji na Politechnice Częstochowskiej (Uchwała nr 

129/2017/2018 Senatu PCz z dnia 13 grudnia 2017 roku) 

ANKIETA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

Wydział:   □ WB,   □ WE,   □ WIMiI,   □ WIPiTM,   □ WIiŚ,   □ WZ,   □ SJO/SWFiS/SKiDN. 

Rodzaj studiów:   □ I stopnia,   □ II stopnia,   □ III stopnia,   □ podyplomowe. 

Forma:   □ stacjonarne,   □ niestacjonarne. 

Kierunek studiów: ………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa przedmiotu: ……………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj zajęć:   □ wykład,   □ ćwiczenia,   □ projekt,   □ laboratorium,   □ seminarium. 

Nazwisko prowadzącego zajęcia: ………………………………………………………………………………. 

 

Skala ocen od 2 do 5.    

Skala ocen: 2 - niedostateczny; 3 - dostateczny 3,5 - dostateczny plus; 4 – dobry; 4,5 - dobry plus; 5 - bardzo 
dobry. 

Kategoria 

oceny 

OPIS Ocena 

Postawa 

wobec 

studentów 

Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz szacunek i otwartość 

wobec studentów stwarzały przyjazną atmosferę na zajęciach, 

sprzyjającą procesowi uczenia się. 

 

Organizacja 

procesu 

dydaktycznego 

przygotowanie 

i realizacja 

zajęć 

Na początku zajęć zostały jasno określone cele kształcenia - efekty do 

osiągnięcia przez studenta w trakcie zajęć, jak również zrozumiale 

określone kryteria wymagań i warunki zaliczenia przedmiotu. 

 

Zajęcia były prowadzone w sposób: zrozumiały, interesujący, 

uporządkowany, motywujący do nauki, skłaniający do myślenia. 

 

Zajęcia zaczynały i kończyły się punktualnie oraz odbywały 

systematycznie, zgodnie z planem. 

 

Procedura 

oceniania 

Wystawiane oceny były obiektywne i w pełni odzwierciedlały osiągnięte 

przez studentów efekty kształcenia. 

 

 

Samoocena 

studenta 

Jak Pan(i) ocenia własną pracę -sumienność przygotowywania do 

zajęć? 

 

Jak Pan(i) ocenia własną pracę - własne zaangażowanie w czasie 

zajęć? 

 

Jak Pan(i) ocenia własną - frekwencję na zajęciach w %?  

Inne uwagi i spostrzeżenia: 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

III.2. Hospitacje zajęć dydaktycznych 

Istotną składową procesu kształcenia są hospitacje zajęć. W trakcie hospitacji ocenia się w jakim 

stopniu realizowane są założone efekty kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, dokonuje się oceny przygotowania prowadzącego do zajęć i ich merytoryczną 

poprawność, ocenia się też strategię realizowanych zajęć i osobowość nauczycielską. Analizie podlega 

także formalna strona zajęć, a mianowicie punktualność rozpoczęcia zajęć i frekwencję studentów. 

Wyniki hospitacji są brane pod uwagę przy zatrudnieniach, awansach i okresowych ocenach 

pracowników. Ogólne wytyczne dotyczące hospitacji zajęć dydaktycznych reguluje procedura P-

III/2. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-III/2 
Ilość 

stron 4 
PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

1. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych. 

2. Badany obszar i zakres stosowania. 

Hospitacja zajęć dydaktycznych dotyczy wszystkich pracowników naukowo-

dydaktycznych prowadzących zajęcia na WIPiTM. 

3. Cel hospitacji. 

Hospitacje zajęć dydaktycznych mają na celu podniesienie poziomu jakości kształcenia 

oraz zapewnienie zgodności procesu dydaktycznego z obowiązującymi standardami.  

W przypadku doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych hospitacje 

stanowią ponadto ważny element kształcenia kadr. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Politechnice Częstochowskiej w danym roku 

akademickim oraz z uwzględnieniem Założeń Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w Politechnice Częstochowskiej (Zarządzenie nr 88/2017 Rektora Politechniki 

Częstochowskiej z dnia 13.12.2017 r.) 

4.2. Udokumentowaniem przeprowadzonej hospitacji jest protokół hospitacji zawierający 

merytoryczną ocenę kontrolowanych zajęć. Protokół hospitacji winien być zgodny ze 

wzorem obowiązującym w PCz (Załącznik nr III/2.2). Protokoły hospitacji, po podpisaniu 

przez wizytującego i wizytowanego, są przechowywane przez okres nie krótszy niż okres 

oceny pracownika, po tym okresie zostają zniszczone zgodnie z normatywami 

archiwalnymi, każdorazowo po uzgodnieniu z pracownikiem Archiwum PCz. 

4.3. W pierwszych dwóch tygodniach każdego semestru kierownik wewnętrznej jednostki 

organizacyjnej zobowiązany jest do przygotowania planu hospitacji i przekazania go 

Dziekanowi Wydziału IPiTM zgodnie z załącznikiem nr III/2.1. 

4.4. Zatwierdzony przez Dziekana Wydziału IPiTM plan hospitacji przekazywany jest do 

wiadomości nauczycielom akademickim oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. 

4.5. Nauczyciel akademicki o planowanej hospitacji powinien wiedzieć nie później niż  

2 tygodnie przed planowanym terminem. 

4.6. Po każdej hospitacji kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej przeprowadza 

rozmowę z hospitowanym pracownikiem w celu przedstawia wniosków.  

4.7. Do 30 lipca każdego roku akademickiego wykonywane jest statystyczne opracowanie 

wyników hospitacji, które przekazywane jest następnie Przewodniczącemu Wydziałowej 

Komisji ds. Podnoszenia Jakości Kształcenia. 

4.8. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Podnoszenia Jakości Kształcenia zamieszcza 

wyniki badań ankietowych w sprawozdaniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Sprawozdanie przedstawiane jest Radzie Wydziału i przesyłane jest do Uczelnianej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

5. Zespoły monitorujące. 

Osoby upoważnione do przeprowadzania hospitacji: Kierownicy wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych i jego zastępcy. W uzasadnionych przypadkach mogą być przeprowadzone 
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hospitacje pozaplanowe, przeprowadzone przez zespół powołany przez kierownika jednostki 

organizacyjnej. 

6. Częstotliwość badania. 

Pracownicy WIPiTM hospitowani są raz w roku; w przypadku negatywnych wniosków 

wynikających z przeprowadzonej hospitacji nauczyciel powinien być hospitowany co najmniej 

raz w semestrze.  

7. Załączniki. 

7.1. Wzór ramowego planu hospitacji zawiera załącznik nr III/2.1. 

7.2. Wzór arkusza hospitacji zajęć dydaktycznych zawiera załącznik nr III/2.2. 
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Załącznik nr III/2.1 – do Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Politechnice 

Częstochowskiej (Zarządzenie nr 88/2017 

RAMOWY PLAN HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Nazwa jednostki organizacyjnej   

Rok akademicki  

Semestr  

 

Lp. Nazwa przedmiotu Osoba hospitowana Osoba hospitująca 

1.    

2.    

3.    

5.    

…    

…    

…    
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Załącznik nr III/2.2 – do Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Politechnice 

Częstochowskiej  

(Zarządzenie nr 88/2017 Rektora PCz z dnia 13.12.2017 roku 

ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Wydział:   □ WB,   □ WE,   □ WIMiI,   □ WIPiTM,   □ WIiŚ,   □ WZ,   □ SJO/SWFiS/SKiDN. 

Rodzaj studiów:  □ I stopnia,  □ II stopnia,  □ III stopnia,  □ studia podyplomowe/kursy doskonalące. 

Forma:   □ stacjonarne,   □ niestacjonarne. 

Rok akademicki …………………        Semestr ……………….       Rok studiów ……………..……… 

Kierunek studiów …………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa przedmiotu ………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj zajęć: □ wykład, □ ćwiczenia, □ projekt, □ laboratorium, □ seminarium. 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia-hospitowanego……………………………………………………… 

□ doktorant,  □ asystent,  □ lektor/instruktor,   □ wykładowca,  □ starszy wykładowca,    □ adiunkt,  
□ profesor PCz,   □ profesor. 

Imię i nazwisko hospitującego…………………………………………………………………………………… 

Tryb hospitacji:  □ planowy, □ pozaplanowy. 

Frekwencja studentów na hospitowanych zajęciach w % ……… 

Data hospitacji ……………………………………………………………………………………………………. 

Temat hospitowanych zajęć …………………………………………………………………………………….. 

Ocena pracy nauczyciela akademickiego 

Lp. OPIS Ocena
1
 

1. Ocena zgodności treści zajęć z programem przedmiotu  

2. Ocena realizacji założonych efektów kształcenia na zajęciach  

3. Ocena stopnia przygotowania hospitowanego do zajęć  

4. Ocena doboru i wykorzystania środków dydaktycznych  

5. Ocena terminowości i punktualności prowadzenia zajęć  

6. Ocena umiejętności nawiązania kontaktu ze studentami i ich aktywizacji  

Ogólna ocena hospitującego  

Skala ocen: 2- niedostateczny; 3 - dostateczny; 3,5 - dostateczny plus;  4 - dobry; 4,5 - dobry plus; 5 - bardzo dobry 

Wnioski i zalecenia hospitującego:
2
 ..........................................................................................................  

............................................................ 
     (data i podpis hospitującego)                

Zapoznałem się z niniejszym protokołem. □ Nie zgłaszam uwag. □ Zgłaszam następujące uwagi: 

…………………………………………............................………………………………………………..……… 

............................................................ 
        (data i podpis hospitowanego)      

 

                                                           
1
 W przypadku uzyskania oceny 2 lub 3 należy podać zastrzeżenia. 

2
 W przypadku braku miejsca proszę kontynuować na odwrocie kartki. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

 

III.3. Ocena całokształtu studiów przez absolwentów 

 

Ocena całokształtu studiów dokonywana przez absolwentów stanowi ważne kryterium 

weryfikujące prawidłowość przyjętych na uczelni procedur kształcenia, stanowi także efektywną 

formę wyrażania opinii przez absolwentów na temat warunków kształcenia i infrastruktury uczelni, 

atrakcyjności oferty edukacyjnej uczelni, możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy po ukończeniu 

studiów itp. Ogólne wytyczne dotyczące oceny całokształtu studiów przez absolwentów reguluje 

procedura P-III/3. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-III/3 
Ilość 

stron 3 PROCEDURA OCENY CAŁOKSZTAŁTU STUDIÓW PZEZ 
ABSOLWENTÓW 

 

 
1. Procedura oceny całokształtu studiów przez absolwentów. 

2. Badany obszar i zakres stosowania. 

Badania ankietowe dotyczą oceny całego toku studiów na Politechnice Częstochowskiej. 

Procedura obejmuje wszystkich studentów kończących studia I i II stopnia oraz Doktorantów na 

wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów. 

3. Cel badań ankietowych. 

Badania ankietowe mają na celu podniesienie poziomu jakości kształcenia i poprawy 

warunków kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów poprzez 

umożliwienie absolwentom wyrażenia anonimowych opinii o jakości kształcenia i warunkach 

kształcenia, w tym infrastrukturze uczelni. 

4. Opis postępowania. 

 Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie 

Politechniki Częstochowskiej, w Założeniach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

w Politechnice Częstochowskiej (Uchwała nr 129/2017/2018 Senatu Politechniki 

Częstochowskiej z 13.12.2017 r). 

 Ankieta absolwenta winna być zgodna ze wzorem obowiązującym w Politechnice 

Częstochowskiej (Załącznik nr III/3.1). Ankieta absolwenta jest dobrowolna i anonimowa.  

 Ankiety absolwenta winny być przechowywane do czasu uzyskania nowych ankiet,  

a następnie niszczone są zgodnie z normatywami archiwalnymi, każdorazowo po 

uzgodnieniu z pracownikiem Archiwum PCz. 

 Członkowie Komisji dokonują opracowania statystycznego ankiet, a następnie raport 

zawierający opracowania analityczne i statystyczne przekazują Przewodniczącemu 

Wydziałowej Komisji ds. Podnoszenia Jakości Kształcenia. 

 Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia zamieszcza wyniki badań 

ankietowych w sprawozdaniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Sprawozdanie 

przedstawiane jest Radzie Wydziału i przesyłane do Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia.   

5. Częstotliwość badania. 

Ankietyzacja absolwentów przeprowadzana jest z częstotliwością wynikającą  

z harmonogramu obron prac dyplomowych. 

6. Zespoły monitorujące. 

Osoby upoważnione do przeprowadzania ankietyzacji: Członkowie Wydziałowej Komisji 

ds. Podnoszenia Jakości Kształcenia. 

7. Załączniki. 

7.1. Wzór formularza ankiety dla absolwenta zawiera załącznik nr III/3.1. 
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Załącznik nr III/3.1 – do Procedury ankietyzacji na Politechnice Częstochowskiej (Uchwała nr 

129/2017/2018 Senatu PCz z dnia 13 grudnia 2017 roku) 

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY CAŁEGO TOKU STUDIÓW  

ODBYTYCH NA POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Szanowni Absolwenci Politechniki Częstochowskiej, 

zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, dzięki której będziemy udoskonalać  

i dostosowywać ofertę edukacyjną, organizację oraz infrastrukturę do potrzeb studentów oraz 

skutecznie weryfikować efekty kształcenia na Politechnice Częstochowskiej. Wybraną odpowiedź 

prosimy zaznaczyć „x”. 

1. Proszę o uzupełnienie tabeli:  

Rok ukończenia studiów na Politechnice Częstochowskiej  

Wydział:   

Kierunek:   

Specjalność:   

Stopień studiów  

(licencjackie /inżynierskie/magisterskie/doktoranckie): 

 

Tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne)   

2. Proszę o ocenę atrakcyjności oferty edukacyjnej Politechniki Częstochowskiej  

w następujących aspektach: (proszę zaznaczyć X, gdzie 5 oznacza najwyższy, a 2 najniższy 

poziom zadowolenia)  

 5 4 3 2 
Nie mam 

zdania 

możliwości pozyskania odpowiedniej pracy      

pozyskania kwalifikacji/umiejętności zawodowych      

indywidualnego rozwoju/kariery  zawodowej      

3. Proszę o ocenę jakości kształcenia w następujących aspektach: (proszę zaznaczyć X, gdzie 5 

oznacza najwyższy, a 2 najniższy poziom zadowolenia) 

 5 4 3 2 
Nie mam 

zdania 

zdobycia teoretycznej wiedzy podczas  studiów       

atrakcyjnych programów kształcenia      

umiejętności praktycznych wyniesionych ze studiów      

programu praktyk studenckich      

poziomu trudności zajęć dydaktycznych      

zajęć/szkoleń przygotowujących  do poruszania się po 

rynku pracy 

     

uzyskania kompetencji zawodowych i społecznych 

wymaganych przez rynek pracy 

     

poziomu wymagań stawianych przez kadrę  dydaktyczną      

4. Proszę o ocenę działalności Uczelni w zakresie? (proszę zaznaczyć X, gdzie 5 oznacza najwyższy, 

a 2 najniższy poziom zadowolenia) 

 5 4 3 2 
Nie mam 

zdania 

możliwości działania w kołach naukowych, organizacjach 

studenckich, sekcjach  sportowych  

     

zagospodarowania czasu wolnego studentów      

organizacji seminariów, konferencji, spotkań z ludźmi 

biznesu 

     

organizacji targów pracy i spotkań z pracodawcami      

organizacji szkoleń dotyczących rynku pracy      

pomocy w założeniu i prowadzeniu firmy      

działalności Biura Karier      
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5. Proszę o ocenę organizacji Uczelni w zakresie? (proszę zaznaczyć X, gdzie 5 oznacza najwyższy, 

a 2 najniższy poziom zadowolenia) 
 

5 4 3 2 
Nie mam 

zdania 

funkcjonowania dziekanatu       

dostępności i jakości zbiorów bibliotecznych      

planowania zajęć      

konsultacji i kontaktów z wykładowcami       

oferty stypendialnej Uczelni      

pomocy osobom niepełnosprawnym      

6. Proszę o ocenę bazy, infrastruktury oraz usług oferowanych na Uczelni: (proszę zaznaczyć X, 

gdzie 5 oznacza najwyższy, a 2 najniższy poziom zadowolenia) 

 
5 4 3 2 

Nie mam 

zdania 

baza dydaktyczna (wyposażenie sal, auli,  

pracowni, laboratoriów) 
     

oferta uczelnianych punktów gastronomicznych      

oferta uczelnianych sklepów i punktów kserograficznych      

oferta kulturalna (np. DKF)      

możliwość zakwaterowania w domu studenckim       

7. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z faktu ukończenia? (proszę zaznaczyć X,  

gdzie 5 oznacza najwyższy, a 2 najniższy poziom zadowolenia)  
 

5 4 3 2 
Nie mam 

zdania 

Politechniki Częstochowskiej      

Wydziału      

Kierunku      

8. W jaki sposób zachęciłby Pan/Pani potencjalnych kandydatów do podejmowania studiów na 

Politechnice Częstochowskiej?  

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

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

9. Proszę zaproponować zmiany, które poprawią poziom kształcenia oraz jakość obsługi 

studentów na Politechnice Częstochowskiej 

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

…………………………………………...………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

10. Na jakie umiejętności i kompetencje Państwa zdaniem należy zwrócić uwagę w procesie 

kształcenia studentów? 

………………………………………………………………………………………………………..….

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

.………………………………………………………………………………………..………………… 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

 

III.4. Ocena pracy dziekanatu Wydziału 

Badania ankietowe dotyczące pracy dziekanatu stanowią ważną składową procesu doskonalenia 

jakości kształcenia, umożliwiającą wyeliminowanie uchybień w pracy dziekanatu. Ogólne wytyczne 

dotyczące oceny pracy dziekanatu reguluje procedura P-III/4. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-III/4 
Ilość 

stron 2 
PROCEDURA OCENY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU 

 

 
1. Procedura oceny pracy dziekanatu Wydziału. 

2. Badany obszar i zakres stosowania. 

Badania ankietowe dotyczą oceny pracy dziekanatu Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów. 

3. Cel badań ankietowych. 

Badania ankietowe mają na celu doskonalenie obsługi studentów w trakcie trwania studiów 

na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów poprzez wyeliminowanie uchybień 

w pracy dziekanatu sygnalizowanych przez studentów w trakcie ankietyzacji. 

4. Opis postępowania. 

 Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Częstochowskiej 129/2017/2018 z dnia 13.12.2017 

dotyczącą procedur ankietyzacji na Politechnice Częstochowskiej. 

 Ankieta oceny pracy dziekanatu winna być zgodna ze wzorem obowiązującym  

w Politechnice Częstochowskiej (Załącznik nr III/4.1).  

 Ankieta oceny pracy Dziekanatu jest dobrowolna, anonimowa na w drugim semestrze roku 

akademickiego. 

 Ankiety oceny pracy dziekanatu winny być przechowywane do czasu uzyskania nowych 

ankiet, a następnie niszczone są zgodnie z normatywami archiwalnymi, każdorazowo po 

uzgodnieniu z pracownikiem Archiwum PCz. 

 Wyniki z przeprowadzonej ankietyzacji są przekazywane Przewodniczącemu Wydziałowej 

Komisjom ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, a ten wyniki w formie sprawozdania 

przekazuje Radzie Wydziału. 

 Kierownik Jednostki Organizacyjnej zobowiązany jest do powiadomienia kierownika 

dziekanatu o wynikach ankietyzacji.  

5. Częstotliwość badania. 

Ankietyzację studentów w celu oceny pracy dziekanatu przeprowadza się raz w roku w 

drugim semestrze danego roku akademickiego.  

6. Zespoły monitorujące. 

Osoby upoważnione do przeprowadzania ankietyzacji: Członkowie Wydziałowej Komisji 

ds. Podnoszenia Jakości Kształcenia. 

7. Załączniki. 

7.1.  Wzór formularza ankiety oceny pracy dziekanatu zawiera załącznik nr III/4.1. 
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Załącznik nr III/4.1 – do Procedury ankietyzacji na Politechnice Częstochowskiej (Uchwała nr 

129/2017/2018 Senatu PCz z dnia 13 grudnia 2017 roku) 

 

ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATU 

Wydział:   □ WB,   □ WE,   □ WIMiI,   □ WIPiTM,   □ WIiŚ,   □ WZ. 

Rodzaj studiów:   □ I stopnia,   □ II stopnia,   □ III stopnia,   □ podyplomowe. 

Forma:   □ stacjonarne,   □ niestacjonarne. 

Kierunek studiów: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Skala ocen od 2 do 5.    

Skala ocen: 2- niedostateczny;3-dosteczny 3,5-dostateczny plus;  4-dobry, 4,5-dobry plus; 5-bardzo dobry. 

Pytania dotyczą pracy dziekanatu obsługującego  

Twój kierunek studiów 

Ocena 

1. Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie?  

2. Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność 

otwieranie)? 
 

3. Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny?  

4. Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie?  

5. Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom?  

6. Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku?  

7. Czy zdarzyło się, że dziekanat odmówił załatwienia Twojej sprawy?              □ TAK   □ NIE 

                                                                                                                                                    

Jeśli TAK przejdź do pkt. 8 

8. Czy została udzielona informacja o przyczynie odmowy?                               □ TAK   □ NIE 

Ogólna ocena pracy dziekanatu:  

Jakie usprawnienia należałoby wprowadzić w funkcjonowaniu dziekanatu? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ  

 

 

 

IV. Weryfikacja efektów kształcenia i współpraca  

z interesariuszami zewnętrznymi 

 

 

 

 

IV.1. Weryfikacja efektów kształcenia 

IV.2. Weryfikacja efektów kształcenia na rynku pracy 

IV.3. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

IV.1. Weryfikacja efektów kształcenia  

 

Podstawą weryfikacji założonych efektów kształcenia są plany studiów, które powinny być zgodne  

z programem kształcenia i założonymi efektami kształcenia (procedura P-IV.1). Dla każdego przedmiotu 

powinien być opracowany przewodnik po przedmiocie, w którym muszą zostać uwzględnione 

efekty kształcenia. Przewodnik po przedmiocie powinien być aktualizowany w każdym przypadku 

dokonania zmian w efektach kształcenia, a aktualizacja może następować nie rzadziej niż raz na 

dwa lata ze względu na proces ciągłego doskonalenia procesu dydaktycznego i dostosowania efektów 

kształcenia do wymagań interesariuszy zewnętrznych. 

Za aktualizację przewodników po przedmiocie i zgodność tematyczną treści przedmiotu  

z wymaganymi efektami kształcenia jest odpowiedzialna osoba prowadząca wykład z danego 

przedmiotu. Posiada ona prawo i obowiązek ingerowania w proces kształcenia prowadzony w innej 

formie danego przedmiotu (ćwiczenia, laboratoria, projekt), gdy realizowana tematyka nie 

uwzględnia założonych efektów kształcenia. Osoby prowadzące inne formy niż wykład są 

zobowiązane do uwzględnienia wniosków i wskazówek od prowadzących wykład.  

Nadzór nad zgodnością i realizacją założonych efektów kształcenia pełni Komisja ds. 

weryfikacji efektów kształcenia. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-IV/1 
Ilość 

stron 2 
PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 

1. Procedura weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów. 

2. Cel procedury. 

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania i zasad przeprowadzania oceny  

i doskonalenia efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura obejmuje efekty kształcenia oraz procesy doskonalenia na wszystkich 

kierunkach i rodzajach studiów (stacjonarne/niestacjonarne) na Wydziale Inżynierii Produkcji i 

Technologii Materiałów. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Dziekan powołuje Wydziałową Komisję ds. weryfikacji efektów kształcenia. W skład tej 

komisji wchodzą wybrani przez Dziekana przedstawiciele środowiska akademickiego. 

Komisja współpracuje z przedstawicielami organizacji branżowych, naukowych (między 

innymi: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów SMJIP, Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki 

Częstochowskiej), a także z przedstawicielami przedsiębiorców. 

4.2. Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów kształcenia do 25 września składa roczny 

raport dziekanowi i komisji ds. jakości kształcenia. Na podstawie tego raportu Wydziałowa 

komisja ds. jakości kształcenia rekomenduje dziekanowi wprowadzenie zmian mających 

na celu doskonalenie jakości kształcenia i spełnienia oczekiwań interesariuszy 

zewnętrznych względem przyszłych absolwentów wszystkich kierunków. 

4.3. Komisja ds. weryfikacji efektów kształcenia ma do wglądu następującą dokumentację: 

 wyniki weryfikacji efektów kształcenia (załącznik nr IV/1.1) przedstawiane przez 

koordynatorów poszczególnych przedmiotów do 15 września, 

 plany studiów wraz z systemem punktowym ECTS, 

 przewodniki dla poszczególnych przedmiotów, 

 wymagań stawianych pracom dyplomowym (inżynierskim, licencjackim i 

magisterskim), 

 realizacji praktyk zawodowych, 

 wyniki badań ankietowych dotyczących oceny całego toku studiów, 

 wyniki badań ankietowych realizacji procesu dydaktycznego. 

 opinie organizacji branżowych i naukowych. 

5. Odpowiedzialność. 

Za nadzór nad sposobem realizacji procedury odpowiedzialny jest: dziekan, prodziekani, 

pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia. 

6. Dokumenty powiązane - Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej. 
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Załącznik nr IV/1/1 – Arkusz weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia 

 

Częstochowa, ………………. 

 

 

ARKUSZ WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Rok akademicki: ……………… Forma studiów: ……………………... 

Rok studiów: ……………… Semestr studiów: ……………………... 

Kierunek: ……………… 

Przedmiot: ……………………..................................................................................... 

Forma zajęć: ……………………... 

Koordynator: ……………………... 

 

 

Lp. Nazwisko i imię studenta 
Ocena efektów kształcenia Ocena 

końcowa 
EK1 EK2 EK3 EK4 … … … 

1  

        

Uwagi do 

oceny 
 

2  

        

Uwagi do 

oceny 
 

3  

        

Uwagi do 

oceny 
 

…    

 

Niniejszym oświadczam, że załączona dokumentacja prac etapowych została indywidulanie 

omówiona z każdym studentem/studentką w zakresie wymagań określających kryteria uzyskania 

oceny w danym efekcie, zgodnie z obowiązującym przewodnikiem przedmiotu. 

 

 

Podpis koordynatora przedmiotu: …………………………………………………. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

IV.2. Weryfikacja efektów kształcenia na rynku pracy  

 

Monitorowanie karier absolwentów odbywa się przez działające na  Politechnice 

Częstochowskiej Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, które organizuje 

między innymi Giełdę Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej oraz Wielką Galę 

„Absolwent Roku” Politechniki Częstochowskiej, pozwalające uzyskać wiedzę o 

wymaganiach stawianych absolwentom przez pracodawców oraz weryfikację czy zakładane 

efekty kształcenia odpowiadaj ą potrzebom pracodawców.  

Informacje dotyczące wymagań pracodawców pozyskiwane są również podczas organizowanych 

targów pracy w Politechnice Częstochowskiej oraz na podstawie badań ankietowych studentów, 

pracodawców, organizacji i stowarzyszeń . Uzyskana w ten sposób wiedza oraz wdrożony 

program weryfikacji efektów kształcenia z wymaganiami interesariuszy zewnętrznych ma na celu 

ciągłe doskonalenie i dostosowywanie efektów kształcenia i treści przewodników po przedmiotach do 

wymagań interesariuszy zewnętrznych . 

W procesie dostosowania efektów kształcenia wykorzystuje się między innymi wyniki badań 

ankietowych interesariuszy zewnętrznych – procedura P-IV/2. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-IV/2 

Ilość 

stron 

2 
PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

NA RYNKU PRACY  

 

 

1. Procedura weryfikacji efektów kształcenia na rynku pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów. 

2. Cel procedury. 

Celem procedury jest ustalenie sposobu weryfikacji efektów kształcenia na rynku pracy 

oraz oceny zgodności nauczania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura dotyczy ankietyzacji pracodawców zatrudniających absolwentów Wydziału 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4. Opis postępowania. 

 Zasady prowadzenia badań ankietowych pracodawców zatrudniających absolwentów 

WIPiTM Politechniki Częstochowskiej sporządzono zgodnie z Założeniami Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej (Uchwała nr 192/2007 

Senatu z 21.11.2007, Uchwała nr 363/2011/2012 z dnia 28 marca 2012), w tym Systemu 

Wydziałowego. 

 Badania ankietowe pracodawców są przeprowadzane przez Wydziałową komisję ds. 

przeprowadzania ankiet wśród pracodawców powołaną przez Dziekana. 

 Badaniem ankietowym objęte są podmioty zatrudniające absolwentów WIPiTM 

Politechniki Częstochowskiej. Do badania ankietowego wykorzystuje się: bazę podmiotów 

Biura Karier, bazę Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, bazę 

podmiotów przyjmujących studentów WIPiTM na praktyki, bazę podmiotów 

Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, bazę podmiotów współpracujących  

z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

 Ankiety skierowane do pracodawców (załącznik nr IV/2.1) wysyłane są do podmiotów w 

formie papierowej lub elektronicznej. Udział w badaniu jest dobrowolny i ma charakter 

anonimowy. 

 Po dokonaniu ankietyzacji sporządzany jest pisemny raport zawierający wyniki oraz 

wnioski z przeprowadzonego badania. Raport ten przekazywany jest dziekanowi, 

Prodziekanom oraz Wydziałowej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia, która 

przygotowuje sprawozdanie, celem ciągłego procesu doskonalenia jakości kształcenia. 

 Sprawozdanie Wydziałowej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia przedstawione 

jest na posiedzeniu Rady Wydziału oraz przesłane do Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia do dn. 30 września. 

5. Odpowiedzialność. 

Za nadzór nad sposobem procedury ankietyzacji pracodawców odpowiedzialny jest 

Dziekan, Prodziekani oraz Wydziałowa komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz 

Wydziałową komisję ds. przeprowadzania ankiet wśród pracodawców. 

6. Załączniki. 

6.1. Wzór formularza ankieta dla pracodawców (załącznik nr IV/2.1). 
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Załącznik nr IV/2.1 – Ankieta dla pracodawców zatrudniających absolwentów Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów 

 

1. Absolwenci którego kierunku WIPiTM pracują w Pana/Pani firmie? 

 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

 Metalurgia 

 Inżynieria Materiałowa 

 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 Inżynieria Biomedyczna 

 Odlewnictwo 

2. Jak ogólnie określić można poziom przygotowania absolwentów WIPiTM do wymagań 
zajmowanego stanowiska pracy? 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Przeciętnie  

 Źle  

 Bardzo źle 

3. Jak ocenić można wiedzę teoretyczną absolwentów WIPiTM? 
 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Przeciętnie  

 Źle  

 Bardzo źle 

4. Jak ocenić można wiedzę praktyczną absolwentów WIPiTM? 
 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Przeciętnie  

 Źle  

 Bardzo źle 

5. Jak określić można poziom kompetencji specjalistyczno-technicznych absolwentów WIPiTM? 
 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Przeciętnie  

 Źle  

 Bardzo źle 

6. Jak można określić poziom kompetencji społecznych (interpresonalnych) absolwentów 
WIPiTM? 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Przeciętnie  

 Źle  

 Bardzo źle 

7. Jak można określić poziom kompetencji menedżerskich (związanych z zarządzeniem) 
absolwentów WIPiTM? 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Przeciętnie  

 Źle  

 Bardzo źle 

8. Proszę o dokonanie oceny poziomu poniższych rodzajów kompetencji absolwentów WIPiTM? 
skala 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom 

Oznaczenie czynnika 
Ocena 

1 2 3 4 5 

Umiejętności komunikacyjne      
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Umiejętność pracy zespołowej      

Umiejętność podejmowania 

decyzji 
     

Umiejętność dobrej organizacji 

pracy 
     

Umiejętność kierowania 

zespołem 
     

Umiejętność analitycznego 

myślenia 
     

Umiejętność rozwiązywania 

problemów 
     

Umiejętność pracy w zespole 

wielokulturowym 
     

Umiejętność pracy pod presją 

czasu, odporność na stres 
     

Umiejętność kreatywnego 

myślenia 
     

Zaangażowanie, motywacja 

własna 
     

Chęć dokształcania i rozwoju 

zawodowego 
     

Samodzielność w działaniu      

Elastyczność, otwartość      

Znajomość języków obcych      

 
9. Proszę wskazać kluczowe czynniki przesądzające o podjęciu decyzji o zatrudnieniu kandydata?  
 Ukończona uczelnia (renoma)  

 Ukończony wydział  

 Ukończony kierunek studiów 

 Doświadczenie zawodowe  

 Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej 

 Kompetencje kandydata  

 Rekomendacje, referencje  

 Inne, jakie? 

10. Proszę wskazać wykorzystywane w Pana/Pani firmie sposoby pozyskiwania pracowników w 
ramach rekrutacji zewnętrznej (z rynku pracy):  

 Portale pracy  

 Urzędy pracy  

 Biura Karier przy uczelniach  

 Targi pracy  

 Współpraca z uczelniami w formie praktyk/staży 

 Firmy rekruterskie, headhunterzy  

 Polecenie, rekomendacja  

 Inne, jakie? 

11. W jaki sposób w Pana/Pani firmie diagnozuje się kompetencje kandydatów do pracy? 
 Rozmowa kwalifikacyjna 

 Zadania praktyczne do wykonania  

 Assessment Center  

 Testy psychologiczne/kompetencyjne  

 Testy wiedzy  

 Testy językowe  

 Organizacja staży/praktyk  

 Referencje, rekomendacje  

 Inne, jakie? 

12. Czy w przeszłości zatrudnił(a) Pan/Pani absolwenta WIPiTM nieposiadającego szerokiego 
doświadczenia zawodowego, bezpośrednio po ukończeniu przez niego nauki na studiach?  

 Tak  



 

74 

 

 Nie 

13. Czy dopuszcza Pan/Pani w przyszłości możliwość zatrudnienia absolwenta WIPITM 
nieposiadającego szerokiego doświadczenia zawodowego, bezpośrednio po ukończeniu przez 
niego nauki na studiach? 

 Tak 

 Raczej tak 

 Trudno powiedzieć 

 Raczej nie 

 Nie 

14. Czy współpracuje Pan/Pani z WIPiTM w zakresie programów praktyk studenckich lub staży? 
 Tak  

 Nie  

 Nie, lecz jestem zainteresowany(a) taką współpracą w przyszłości 

15. 15. Czy współpracuje Pan/Pani z WIPiTM w jakiejś innej formie? 
 Tak, proszę wymienić:  

 Nie 

 Nie, lecz jestem zainteresowany(a) współpracą w przyszłości, proszę wymienić: 

16. Czy jest Pan/Pani absolwentem WIPiTM? 
 Tak  

 Nie 

17. Długość istnienia firmy na rynku? 

18. Wielkość przedsiębiorstwa? 
 Mniej niż 10 pracowników 

 Między 10 a 49 pracowników 

 Między 50 a 249 pracowników 

 250 pracowników i więcej 

19. Branża? 
 Przemysł 

 Budownictwo 

 Transport i gospodarka magazynowa 

 Nowoczesne technologie 

 Handel 

 Usługi 

 Finanse i ubezpieczenia 

 Inne, jakie? 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

IV.3. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 

 

WIPiTM współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi w celu bieżącej analizy rynku pracy  

i oczekiwań pracodawców, a tym samym precyzyjnego określenia sylwetki absolwenta danego 

kierunku studiów i wymagań dotyczących jego wiedzy i umiejętności. Współpraca z interesariuszami 

zewnętrznymi objawia się odpowiednią modernizacją programów nauczania, prowadzącą w efekcie 

do podniesienia wartości przyszłego absolwenta na coraz bardziej wymagającym rynku pracy 

(procedura IV/3). Innym ważnym aspektem współpracy jest zwiększenie udziału wybitnych 

specjalistów przemysłowych w procesie kształcenia studentów poprzez wykłady, prezentacje 

rozwiązań technologicznych, dzielenie się doświadczeniami z pracy zawodowej, organizację 

konferencji naukowych, przeprowadzanie konsultacji i szkoleń. Współpraca z pracodawcami 

umożliwia ponadto pozyskiwanie tematów prac dyplomowych oraz analizę problemów doskonalenia 

systemu praktyk i staży studenckich. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

P-IV/3 
Ilość 

stron 1 PROCEDURA DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY  
Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI 

 

 

1. Procedura dotycząca współpracy z interesariuszami zewnętrznymi na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów. 

2. Cel procedury. 

Celem procedury jest dostosowanie zakładanych efektów kształcenia do wymagań i potrzeb 

pracodawców na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura dotyczy wykorzystania informacji pochodzących z badań ankietowych 

pracodawców, organizacji i stowarzyszeń do weryfikacji i oceny efektów kształcenia przez 

Wydziałową komisję ds. jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Uzyskiwanie opinii pracodawców o absolwentach Wydziału WIPiTM niezbędnej do oceny 

prawidłowości realizacji zakładanych efektów kształcenia i ich weryfikacji (ankieta dla 

pracodawców). 

4.2. Wykorzystywanie informacji uzyskiwanych przez Biuro Karier Politechniki 

Częstochowskiej. Absolwenci udzielą tą drogą informacji czy założone efekty kształcenia 

zostały zrealizowane i czy spełniają oczekiwania pracodawców.  

4.3. Współpraca Wydziału z licznymi organizacjami naukowo-technicznymi i 

przedsiębiorcami w celu uzyskiwania informacji dotyczących wymagań rynku pracy 

wykorzystywanych następnie w procesie weryfikacji efektów kształcenia.  

4.4. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, 

monitorującym kariery absolwentów. Organizowane corocznie imprezy: Giełda Promocji 

Absolwentów Politechniki Częstochowskiej oraz Wielka Gala „Absolwent Roku" 

Politechniki Częstochowskiej uzupełniają wiedzę o wymaganiach jakie są stawiane 

absolwentom oraz weryfikują czy zakładane efekty kształcenia odpowiadają potrzebom 

pracodawców.  

5. Odpowiedzialność. 

Za nadzór nad sposobem realizacji procedury odpowiada Wydziałowa komisja ds. 

weryfikacji i określania efektów kształcenia, zespoły zadaniowe, Dziekan oraz Prodziekani 

WIPiTM 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 
 

 

 

 

 

V. Samorząd studentów i pomoc materialna  
 

 

 

 

V.1. Pomoc materialna dla studentów 

V.2. Nagrody i wyróżnienia dla studentów 

V.3. Rozwój młodych naukowców 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

 

V.1. Pomoc materialna dla studentów 

 
System pomocy materialnej dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów oparty jest o uregulowania zawarte w: 

 Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”, 

 Statucie Politechniki Częstochowskiej, 

 Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej, 

 Regulaminie Studiów Politechniki Częstochowskiej, 

 Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentów I i II stopnia 

oraz Doktorantom stopnia Politechniki Częstochowskiej. 

System pomocy materialnej, nagród i wyróżnień studentów I, II stopnia oraz Doktorantom 

przedstawiono w Procedurach P-V/1 i P-V/2. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

P-V/1 
Ilość 

stron 2 PROCEDURA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 
WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI  

I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

 

 

1. Procedura pomocy materialnej dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

2. Cel procedury. 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania i zasad przyznawania pomocy 

materialnej studentom na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura swym zakresem obejmuje studentów, pracowników dziekanatów, Dziekana, 

Prodziekana ds. Nauczania, Pełnomocnika Dziekana ds. doktorantów i/lub Komisję 

Stypendialną Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Procedurę przyznawania pomocy materialnej studentom Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów sporządzono w oparciu o Ustawę o Szkolnictwie Wyższym,  

o Założenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej, w 

tym Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentów I i II 

stopnia Politechniki Częstochowskiej (Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 

w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej) oraz Regulamin przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej Doktorantom Politechniki Częstochowskiej 

oraz tradycje i dobre zwyczaje przyjęte w szkołach wyższych. 

4.2. Sposób postępowania i zasady przyznawania pomocy materialnej studentom mają na celu 

zapewnienie prawidłowości przebiegu tego procesu. 

4.3. Studenci studiów I i II stopnia oraz Doktoranci mają możliwość ubiegania się o pomoc 

materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentowi 

szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub sportowe. 

4.4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra, 

maksymalną wysokość tego stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium 

ministra. 

4.5. Studenci studiów I i II stopnia oraz Doktoranci mają możliwość ubiegania się o pomoc 

materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Uczelni w formie: 

 stypendium socjalnego,  

 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,  

 zapomogi,  

 stypendium Rektora dla najlepszych studentów I i II stopnia oraz Doktorantów, 

 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 
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4.6. Student, po zapoznaniu się z kryteriami przyznawania pomocy materialnej oraz  

z konieczną dokumentacją wypełnia odpowiednie wnioski (wg Regulaminu przyznawania 

pomocy materialnej studentom I i II stopnia oraz Doktorantom), udostępnione na stronach 

internetowych Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz Politechniki 

Częstochowskiej wraz z wymaganymi dokumentami, które są zróżnicowane w zależności 

od formy przyznawanej pomocy materialnej (przedstawione na stronach internetowych 

wydziałowej i uczelnianej) i składa w odpowiednim dziekanacie w wyznaczonym 

terminie. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

 

V.2. Nagrody i wyróżnienia dla studentów 

 
System nagród i wyróżnień dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów oparty jest o uregulowania zawarte w: 

 Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”, 

 Statucie Politechniki Częstochowskiej, 

 Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej, 

 Regulaminie Studiów Politechniki Częstochowskiej. 

System nagród i wyróżnień studentów I i II stopnia oraz Doktorantów przedstawiono w 

Procedurze P-V/2. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

P-V/2 
Ilość 

stron 1 
PROCEDURA NAGRADZANIA I WYRÓŻNIANIA STUDENTÓW 

WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII 
MATERIAŁÓW 

 

 

1. Procedura nagradzania i wyróżniania studentów Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

2. Cel procedury. 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania i zasad przyznawania nagród  

i wyróżnień studentom Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura swym zakresem obejmuje studentów, pracowników dziekanatów, Dziekana, 

Prodziekana ds. Nauczania, Pełnomocnika Dziekana ds. doktorantów oraz członków Rady 

Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Procedurę przyznawania nagród i wyróżnień studentom Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów sporządzono w oparciu o Ustawę o Szkolnictwie Wyższym  

i Statut Politechniki Częstochowskiej, Regulamin studiów w Politechnice Częstochowskiej 

oraz tradycje i dobre zwyczaje przyjęte w szkołach wyższych. 

4.2. Sposób postępowania i zasady przyznawania pomocy nagród i wyróżnień studentom mają 

na celu zapewnienie prawidłowości przebiegu tego procesu. 

4.3. Studenci studiów I i II stopnia oraz Doktoranci mogą zostać wyróżnieni: 

 wpisem do Pamiątkowej Księgi Absolwentów Politechniki, 

 wpisem do Pamiątkowej Księgi Absolwentów Wydziału, 

 dyplomem rektora lub dziekana, 

 medalem „Za naukę, Za pracę”. 

4.4. Wyróżnienia przyznawane są według zasad określonych w zarządzeniach wydanych 

odpowiednio przez Rektora lub Dziekana. 
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V.3. Rozwój młodych naukowców 

 
Rozwój młodych naukowców oparto o uregulowania prawne zawarte w dokumentach: 

 Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”, 

 Statucie Politechniki Częstochowskiej, 

 Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej, 

 Regulaminie Studiów Doktoranckich, 

 Regulaminie finansowania badań naukowych młodym naukowcom Wydziału Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów. 
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VI. Infrastruktura i polityka finansowa  

Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej 
 

 

 

 

VI.1. Infrastruktura naukowa i dydaktyczna 

VI.2. Polityka finansowa Wydziału 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

 

VI.1. Infrastruktura naukowa i dydaktyczna 

 
Procedura dotycząca infrastruktury naukowej i dydaktycznej, obejmuje proces weryfikacji 

wyposażenia sal dydaktycznych, laboratoriów, jak również pomieszczeń pracowniczych, będący 

podstawą do opracowywania planów zapotrzebowania na środki techniczne, naukowe i dydaktyczne. 

Infrastrukturę naukową i dydaktyczną opisuje Procedura P-VI/1. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

P-VI/1 
Ilość 

stron 1 

PROCEDURA WERYFIKACJI ZASOBÓW MATERIALNYCH  

W TYM INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ I NAUKOWEJ 

WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII 

MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

1. Procedura weryfikacji zasobów materialnych w tym infrastruktury dydaktycznej  

i naukowej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej. 

2. Cel procedury. 

Celem procedury jest weryfikacja zasobów materialnych WIPiTM poprzez raportowanie  

o stanie infrastruktury technicznej – dydaktycznej j i naukowej. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura obejmuje proces weryfikacji wyposażenia sal dydaktycznych, laboratoriów, jak 

również pomieszczeń pracowniczych, będący podstawą do opracowywania planów 

zapotrzebowania na środki techniczne, naukowe i dydaktyczne. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Zasady weryfikacji poziomu infrastruktury dydaktycznej i naukowej WIPiTM sporzą-

dzono uwzględniając ustalenia zawarte w Ustawie o Rachunkowości Dz. U. 2018 nr 395 z 

późniejszymi zmianami, założenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

Politechnice Częstochowskiej, Zarządzeniu Rektora Politechniki Częstochowskiej w 

sprawie wprowadzenia znowelizowanej instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice 

Częstochowskiej. 

4.2. Procedura weryfikacji poziomu zasobów materialnych w tym infrastruktury dydaktycznej  

i naukowej WIPiTM Politechniki Częstochowskiej realizowana jest poprzez sporządzaną 

raz na cztery lata inwentaryzację zasobów materialnych WIPiTM. 

4.3. Na początku każdego roku akademickiego pracownicy Jednostek Organizacyjnych 

WIPiTM wyznaczeni przez dyrektorów Instytutów i kierowników Katedr dokonują 

przeglądu wyposażenia podległych im sal dydaktycznych, laboratoriów i pomieszczeń 

pracowniczych na wydziale. 

4.4. Raz na cztery lata w każdej jednostce WIPiTM, przeprowadzana jest przez Uczelnianą 

Komisję Inwentaryzacyjną inwentaryzacja, z której protokół przedstawiany jest 

Dyrektorowi jednostki WIPiTM przez pracownika odpowiedzialnego za infrastrukturę 

materialną jednostki. 

5. Odpowiedzialność. 

Odpowiedzialność za przebieg poszczególnych etapów procedury weryfikacji zasobów 

materialnych i naukowych WIPiTM Politechniki Częstochowskiej spoczywa na Dziekanie 

WIPiTM, kierowniku administracyjnym WIPiTM, dyrektorach i kierownikach Jednostek 

Organizacyjnych WIPiTM. 

6. Dokumenty powiązane. 

6.1. Ustawa o rachunkowości Dziennik ustaw 2018 nr 395. 

6.2. Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej. 

6.3. Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej. 

 



 

87 

 

 

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

VI.2. Polityka finansowa Wydziału  

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów posiada autonomiczny budżet. Procedura 

dotycząca zagadnień finansowych Wydziału, obejmuje procesy tworzenia i realizacji polityki 

finansowej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

Tworzona jest w oparciu o Plan Rzeczowo-Finansowy oraz Plan Zamówień Publicznych na Dostawy  

i Usługi i obejmują sekcję finansową, Dziekana, Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechniki Częstochowskiej oraz poszczególne jednostki 

organizacyjne Wydziału. Politykę finansową opisuje Procedura P-VI/2. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

P-VI/2 

Ilość 

stron 

2 

PROCEDURA POLITYKI FINANSOWEJ NA WYDZIALE 
INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 

1. Procedura Polityki Finansowej prowadzonej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

2. Cel procedury. 

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania i zasad prowadzenia polityki 

finansowej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej. 

3. Zakres stosowania. 

Procedura obejmuje procesy tworzenia i realizacji polityki finansowej Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, w oparciu o Plan Rzeczowo-

Finansowy oraz Plan Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi i obejmuje sekcję finansową, 

Dziekana oraz Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej. 

4. Opis postępowania. 

4.1. Procedura prowadzenia polityki finansowej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej została przygotowana w oparciu o Ustawę 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Regulamin Gospodarki Finansowej Uczelni, Ustawę 

Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej 

dotyczące zasad kontroli finansowej oraz ogólnie przyjęte zasady funkcjonowania Sekcji 

Finansowych w Uczelniach Wyższych.  

4.2. W ostatnim kwartale każdego roku budżetowego Rektor Politechniki Częstochowskiej 

kieruje pismo do Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej z poleceniem sporządzenia Planu Rzeczowo-Finansowego  

i Planów Zamówień Publicznych na kolejny rok budżetowy. Dziekan Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej zleca wykonanie Sekcji 

Finansowej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej. 

4.3. Sekcja Finansowa sporządza: 

 „Prowizorium budżetowe” – „Plan Rzeczowo-Finansowy” na kolejny rok budżetowy 

zgodnie z obowiązującymi wzorami opracowanymi przez MNiSW przesłanymi przez 

Kanclerza Politechniki Częstochowskiej. 

 Plany zamówień publicznych na dostawy i usługi oraz Plan zamówień publicznych na 

roboty budowlane na dany rok budżetowy zgodnie z obowiązującymi wzorami 

opracowanymi w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych – Zasady 

udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej oraz Zarządzenia 

Rektora Politechniki Częstochowskiej w tym zakresie. 

4.4. Plany zamówień Publicznych sporządzane są w oparciu o potrzeby zgłaszane przez 

Jednostki Organizacyjne Wydziału. 
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4.5. Przygotowane Dokumenty (Plan Rzeczowo-Finansowy oraz Plany Zamówień 

Publicznych) Sekcja Finansowa przekazuje Dziekanowi Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Dziekan Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów przedstawia dokumenty Radzie Wydziału do 

zatwierdzenia. 

4.6. Po zatwierdzeniu Planów przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej są one przekazywane Kanclerzowi Politechniki 

Częstochowskiej. 

4.7. Po przekazaniu dotacji dydaktycznej przez MNiSW, Sekcja Finansowa Wydziału 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej  

w porozumieniu z Dziekanem Wydziału dokonuje korekt Planów. Plany po korektach 

przekazywane są Kanclerzowi Politechniki Częstochowskiej.  

4.8. W trakcie trwania roku budżetowego Sekcja Finansowa Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadzoruje realizację wydatków  

w działalności dydaktycznej zgodnie z założeniami Planów i ma obowiązek utrzymać ich 

limity kosztowe. Za realizację wydatków w ramach prac i projektów naukowo – 

badawczych odpowiedzialni są kierownicy prac i projektów naukowo – badawczych. 

Nadzór nad prawidłowością i celowością wydatkowania sprawuje kierownik danej 

Jednostki, Prodziekan ds. Nauki i Sekcja Finansowa. Całkowity nadzór nad realizacją 

Planu rzeczowo – finansowego sprawuje Dziekan Wydziału. 

4.9. Działalność Sekcji Finansowej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej opiera się o wykorzystanie Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego klasy Report Portal Simple BI, dzięki któremu zapisy księgowe 

dokonywane w dziale Księgowości Politechniki Częstochowskiej są na bieżąco 

przekazywane do informacji Sekcji Finansowej Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umożliwia to bieżącą kontrolę  

i analizę wydatków, jak również sporządzanie raportów na bieżące potrzeby Dziekana 

Wydziału. 

4.10. Na koniec roku budżetowego Kwestura Politechniki Częstochowskiej sporządza Rachunek 

Wyników dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, który w formie 

raportu przekazywany jest Dziekanowi Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

5. Odpowiedzialność. 

Odpowiedzialność za nadzór nad sposobem realizacji procedury spoczywa na Sekcji 

Finansowej i Dziekanie Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej 

6. Dokumenty powiadane. 

6.1. Regulamin Gospodarki Finansowej Uczelni. 

6.2. Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej w sprawie zasad udzielania zamówień 

publicznych oraz dotyczące zasad kontroli finansowej. 
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Spis procedur 

 

Nr 

procedury 
Nazwa procedury str. 

   

P-I/1 Procedura stałego monitorowania standardów kształcenia i KRK 10 

P-I/2 Procedura przygotowania programów studiów i treści przedmiotów 15 

P-I/3 Procedura upubliczniania informacji nt. programów studiów, efektów 

kształcenia, organizacji i procedur 

17 

P-II/1 Procedura obsługi toku studiów 22 

P-II/2 Procedura zasad i trybu zaliczania praktyk zawodowych 30 

P-II/3 Procedura przygotowania prac inżynierskich i magisterskich 37 

P-II/4 Procedura archiwizacji prac egzaminacyjnych, przejściowych oraz projektów 43 

P-II/5 Procedura przeciwdziałania zjawiskom patologicznym związanym  

z oryginalnością prac inżynierskich i magisterskich 

47 

P-III-1 Procedura oceny nauczycieli akademickich przez studentów 52 

P-III/2 Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych 55 

P-III/3 Procedura oceny całokształtu studiów przez absolwentów 60 

P-III/4 Procedura oceny pracy dziekanatu wydziału 64 

P-IV/1 Procedura weryfikacji efektów kształcenia 68 

P-IV/2 Procedura weryfikacji efektów kształcenia na rynku pracy 71 

P-IV/3 Procedura dotycząca współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 76 

P-V/1 Procedura pomocy materialnej dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów 

79 

P-V/2 Procedura nagradzania i wyróżniania studentów Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów 

82 

P-VI/1 Procedura weryfikacji zasobów materialnych, w tym infrastruktury 

dydaktycznej i naukowej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów 

86 

P-VI/2 Procedura oceny polityki finansowej na Wydziale Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

88 

 


