
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena programowa 

Profil ogólnoakademicki 

Raport z realizacji zaleceń 
 

 

 

 

 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Poziomy studiów:    pierwszego i drugiego stopnia 

Profil studiów:    ogólnoakademicki  

Formy studiów:     stacjonarna i niestacjonarna 

 

 

 

Grudzień 2021 r. 

 

 



Profil ogólnoakademicki/praktyczny | Ocena programowa| Raport z realizacji zaleceń | pka.edu.pl 2 

 

Spis treści 

1. Skład zespołu przygotowującego raport z realizacji zaleceń ____________________ 3 

2. Zalecenia wymienione w uchwale nr 67/2020 Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej z dnia 27 lutego 2020 r. ________________________________________ 4 

3. Informacje o wdrożonych działaniach naprawczych odnoszących się do 

poszczególnych zaleceń oraz samoocena ich skuteczności __________________________ 5 

4. Informacje o zmianach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, dotyczących 

programu studiów, nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz 

infrastruktury naukowej i dydaktycznej (od przeprowadzenia przez zespół oceniający 

PKA oceny zakończonej wskazaną uchwałą do otrzymania zawiadomienia o powtórnej 

ocenie programowej), w tym wynikających ze zmian przepisów prawa _____________ 12 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się ___ 12 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

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

procesu nauczania i uczenia się ____________________________________________________ 21 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie ___________________________ 33 

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

oraz rozwój i doskonalenie kadry __________________________________________________ 33 

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

oraz ich doskonalenie ___________________________________________________________ 33 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku ______________________ 38 

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

kierunku ______________________________________________________________________ 38 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia _______________________ 38 

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

i osiąganych rezultatach _________________________________________________________ 38 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów __________________________________________________ 38 

5. Informacje, o których mowa w punkcie 3 i 4, należy udokumentować w sposób 

określony w uchwale nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 

lutego 2019 r. z późn. zm. (podobnie jak to uczyniono w dokumentach stanowiących 

załączniki nr 1 i 2 do tej uchwały). ___________________________________________ 38 

6. Załączniki ____________________________________________________________ 39 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów ______________________ 39 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających ____________________________________ 46 

 



Profil ogólnoakademicki/praktyczny | Ocena programowa| Raport z realizacji zaleceń | pka.edu.pl 3 

 

1. Skład zespołu przygotowującego raport z realizacji zaleceń 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Natasza Starik  dr / wykładowca / Dyrektor ds. kształcenia 

Bohdan Mochnacki  prof. dr hab. inż. / wykładowca / Rektor 

Andrzej Misiołek  
dr hab. / wykładowca / Pełnomocnik dyrektora kolegium 

ds. jakości kształcenia na kierunku ZIP 

Maciej Puchała  
dr inż. / wykładowca / Uczelniany koordynator procesu 

dyplomowania 

Anna Sikorska  dr / wykładowca / Prorektor ds. współpracy i rozwoju 

Agnieszka Cichy    mgr / Kierownik działu współpracy międzynarodowej 

Małgorzata Sikorska  mgr / Kanclerz 

Agata Długosz  mgr / Kierownik działu kadr i płac 

 

 

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony



Profil ogólnoakademicki/praktyczny | Ocena programowa| Raport z realizacji zaleceń | pka.edu.pl 4 

 

2. Zalecenia wymienione w uchwale nr 67/2020 Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej z dnia 27 lutego 2020 r. 

W odniesieniu do kryterium 1 

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

 

1. Specjalności ochrona środowiska i gospodarka odpadami oraz spawalnictwo (studia pierwszego 

stopnia), a także zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami oraz bezpieczeństwo pożarowe 

(studia drugiego stopnia) nie są zgodne z koncepcją i celami kształcenia na kierunku zarządzanie 

i inżynieria produkcji, a efekty uczenia się sformułowane dla tych specjalności wychodzą poza 

kanon prowadzonego kierunku studiów. Uczelnia powinna wyeliminować nieścisłości w tym 

zakresie. 

 

2. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia opis kierunkowych efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy i umiejętności należy zdefiniować w sposób wskazujący na specyfikę kierunku zarządzanie 

i inżynieria produkcji. Obecnie efekty kierunkowe sformułowane są ogólnie, a na specyfikę 

kierunku wskazują efekty sformułowane dla poszczególnych specjalności, tj. zarządzanie jakością, 

logistyka w przemyśle i handlu; procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej; 

bezpieczeństwo i higiena pracy na studiach pierwszego stopnia oraz zarządzanie BHP w procesach 

produkcyjnych; zarządzanie w logistyce; zarządzanie jakością w branży automotive na studiach 

drugiego stopnia. Efekty sformułowane dla specjalności powinny stanowić uszczegółowienie 

specyficznych efektów kierunkowych. 

W odniesieniu do kryterium 2 

Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz 

formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu 

nauczania i uczenia się 

 

1. Na realizowanych specjalnościach studiów pierwszego i drugiego stopnia uzupełnić treści 

programowe tak, aby zapewniały osiągnięcie uzupełnionych, zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w opisie kryterium 1, kierunkowych efektów uczenia się.  

 

2. Do programu studiów pierwszego i drugiego stopnia wprowadzić zajęcia lub grupy zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych, którym zostanie przyporządkowane nie mniej niż 5 punktów 

ECTS, na każdym stopniu kształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1596 z późn. zm.).  
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3. Informacje o wdrożonych działaniach naprawczych odnoszących się do 

poszczególnych zaleceń oraz samoocena ich skuteczności 

Uczelnia ustosunkowała się do raportu z wizytacji Zespołu Oceniającego PKA przeprowadzonej 

w dniach 18-19 maja 2019 r. pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. (nr 2948/BR/BM/2019). Poniższa część 

raportu zawiera wyjaśnienia ujęte we wskazanym piśmie oraz wykonane zalecenia. 

W odniesieniu do kryterium 1 

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

Ad. 1 

Profil ogólnoakademicki na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) jest obecnie 

wygaszany, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) przygotowała 

wniosek do MEiN w sprawie pozwolenia na prowadzenie studiów na kierunku ZIP - profil praktyczny 

od roku akademickiego 2022/23. Obecnie studia na kierunku ZIP zarówno pierwszego i drugiego 

stopnia są realizowane wyłącznie w formie niestacjonarnej. 

Specjalności Ochronna Środowiska i Gospodarka Odpadami oraz Spawalnictwo (studia 

pierwszego stopnia) i Bezpieczeństwo Pożarowe (studia drugiego stopnia) zostały zniesione od roku 

akademickiego 2019/20 w związku z koniecznością wygaszenia profilu ogólnoakademickiego, a także 

brakiem zainteresowania kandydatów na te specjalności.  

Uczelnia na rok akademicki 2021/22 w ofercie edukacyjnej na kierunku ZIP przedstawiła 

specjalności: Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Procesy Automatyzacji  

i Robotyzacji Przemysłowej (studia pierwszego stopnia), ponadto Europejski menedżer BHP - 

specjalność objęta patronatem naukowym Głównego Instytutu Górnictwa oraz Zarządzanie 

środowiskiem i gospodarką odpadami (studia drugiego stopnia).  

Przy budowaniu koncepcji kształcenia oparto się na fundamentalnej dla tego kierunku zasadzie,  

że jego absolwent biorący udział w produkcyjnej działalności gospodarczej, powinien posiadać zarówno 

określone kwalifikacje inżynierskie,  jak i solidną wiedzę i niezbędne kompetencje z zakresu nauk 

o organizacji i zarządzaniu. Wzięto również pod uwagę fakt, że absolwent powinien być zorientowany 

na czynnik ludzki, otwarty na kształtowanie i ciągłe doskonalenie środowiska pracy. 

Koncepcja włącza zagadnienia kształtowania bezpiecznego środowiska pracy uwzględniając, 

między innymi identyfikację oraz predykcję zagrożeń technicznych i zdrowotnych w środowisku pracy, 

ergonomię oraz ocenę warunków pracy w świetle kryteriów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Absolwent jest przygotowany do uwzględniania w swojej działalności zawodowej zagadnień 

i problemów bezpieczeństwa ekologicznego tak w procesach produkcyjnych, jak i w działalności 

usługowej. 

Zgodnie z zaleceniami Zespołu Oceniającego PKA wprowadzono zmiany (tabela nr 1) w zakresie 

zgodności koncepcji kształcenia z celami kształcenia oraz efektami uczenia się, w szczególności 

w odniesieniu do specjalności Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami. Karty przedmiotów 

oraz plany studiów są dołączone do Raportu w wersji elektronicznej, a efekty uczenia się dla pierwszego  

i drugiego poziomu studiów zostały ujęte odpowiednio w tabelach nr 3, 4, 5 i 6. 

Obszar tematyczny realizowany w ramach modułu Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka 

Odpadami wpisuje się w cele kształcenia na kierunku ZIP a karty przedmiotów zostały skonfrontowane 

z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy. Konieczność kształcenia w tym obszarze (szczególnie 

specjalistów zarządzania i inżynierii produkcji) wynika wprost z „Polityki ekologicznej państwa 2030” 

przyjętej w 2019 roku, gdzie między innymi czytamy: „W PEP, w obszarze związanym z wdrażaniem 
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ekoinnowacji, planuje się działania mające na celu promocję polskich technologii środowiskowych 

i wspieranie rozwoju tego sektora w kraju i za granicą. 

Tabela nr 1. Wykaz przedmiotów na specjalności Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarką Odpadami (porównanie roku 

akademickiego 2018/19 do 2021/22) – studia niestacjonarne  

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I GOSPODARKA ODPADAMI – STUDIA NIESTACJONARNE 

 rok akademicki 2018/19 rok akademicki 2021/22 

przedmiot forma zajęć 
liczba 

godzin 

liczba 

ECTS 
forma zajęć 

liczba 

godzin 

liczba 

ECTS 

Ekotoksykologia 
wykład (15), 

laboratorium (15) 
30 4 

wykład (15), 

laboratorium (15) 
30 4 

Rozwój 

zrównoważony 

wykład (15),  

ćwiczenia (15) 
30 4    

Audyt 

energetyczny 
wykład (15) 15 2 wykład (15) 15 2 

Alternatywne 

źródła energii 
wykład (15) 15 2    

Chemia 

środowiskowa 

wykład (15), 

ćwiczenia (6), 

laboratorium (9) 

30 4 
wykład (15), 

laboratorium (15) 
30 4 

Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi 

wykład (15), 

laboratorium (15) 
30 4 

wykład (15),  

projekt (15) 
30 3 

Gospodarka 

wodno-ściekowa 

i technologie 

oczyszczania 

ścieków 

wykład (15), 

laboratorium (15), 

projekt (15) 

45 4 
wykład (15), 

laboratorium (15) 
30 3 

Ochrona 

powierzchni 

ziemi 

i rewitalizacja 

terenów 

zdegradowanych 

wykład (15), 

laboratorium (15), 

projekt (15) 

45 3 

wykład (15), 

laboratorium (15), 

projekt (6) 

36 2 

Gospodarka 

odpadami 

przemysłowymi 

wykład (15), 

laboratorium (15) 
30 4    

Techniczne 

bezpieczeństwo 

eksploatacji 

maszyn 

i urządzeń 

wykład (15),  

ćwiczenia (15) 
30 2    

Zarządzanie 

procesowe 
   

wykład (15),  

projekt (15) 
30 3 

Ekorozwój    
wykład (15),  

projekt (15) 
30 5 

Odnawialne 

źródła energii 
   wykład (15) 15 1 

Gospodarka 

odpadami w 

procesach 

produkcyjnych 

   
wykład (15),  

ćwiczenia (15) 
30 3 

Razem:  300 33  276 30 
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Ad. 2.  

W tabeli nr 2 przedstawiono zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5/2017/18 Senatu WSZOP – przekazano 

do PKA 23 grudnia 2019 r. (nr pisma WSZOP 2948/BR/BM/2019). 

Tabela nr 2. Efekty kształcenia kierunku ZIP studia drugiego stopnia. 

WIEDZA 

(zna i rozumie) 

EK Efekt przed zmianą Efekt po zmianie 

ZIP KW_04 

podstawowe procesy zachodzące w cyklu 

życia urządzeń, obiektów i systemów 

technicznych 

przeprowadza podstawowa analizę procesów 

zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów 

i systemów technicznych w gałęziach gospodarki 

objętych kierunkiem studiów  

ZIP KW_05 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej przedsiębiorczości 

zasady efektywnego prosperowania przedsiębiorstw, 

pomyślnego wejścia na rynek pracy i rozwijania 

kariery zawodowej związane z tworzeniem 

i rozwojem indywidulanej przedsiębiorczości 

ZIP KW_06 

społeczne, prawne, etyczne i inne 

pozatechniczne uwarunkowania działalności 

inżynierskiej w tym zasady ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

społeczne, prawne, etyczne oraz pozatechniczne 

uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym 

zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego  

UMIEJĘTNOŚCI 

(potrafi) 

EK Efekt przed zmianą Efekt po zmianie 

ZIP KU_02 

właściwie interpretować pozyskane 

informacje, wykorzystywać zdobytą wiedzę, 

a także wyciągać wnioski oraz formułować 

i wyczerpująco uzasadniać opinie 

właściwie interpretować pozyskane informacje, 

wykorzystywać zdobytą wiedzę, a także wyciągać 

wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać 

opinie na temat problemów jakościowych, 

bezpieczeństwa pracy, środowiskowego 

i pożarowego w wybranych gałęziach gospodarki 

ZIP KU_03 

pracować indywidualnie i w zespole 

w sposób zapewniający realizację zadania 

w założonym terminie i podejmować 

wiodącą rolę w zespołach 

pracować indywidualnie i w zespole w sposób 

zapewniający realizację zadania projektowego, 

badawczego bądź eksperymentu w zakresie 

studiowania na kierunku w określonym terminie. 

Potrafi oceniać czasochłonność realizowanego 

zadania, przyjmując w zespole różne role 

ZIP KU_04 

opracować dokumentację wyników realizacji 

podejmowanych działań, eksperymentu, 

zadania projektowego lub badawczego, 

potrafi przygotować opracowanie 

zawierające opracowanie tych wyników 

w oparciu o poznane metody i modele 

matematyczne do analizy i projektowania systemów 

produkcyjnych na poziomie procesów i struktur 

organizacyjnych, zasad przepływów decyzji potrafi 

opracować dokumentację wyników realizacji tych 

działań 

ZIP KU_05 

przygotować i wygłaszać krótką prezentację 

na temat realizacji zadania projektowego lub 

badawczego oraz przedstawić dyskusję 

dotyczącą tej prezentacji, organizować 

i prowadzić debatę 

przygotować prezentację dotyczącą problemów 

jakościowych, bezpieczeństwa pracy, 

środowiskowego i pożarowego stosując 

odpowiednie narzędzia komunikacyjno-

informacyjne oraz zainicjować i poprowadzić 

dyskusję 

ZIP KU_06 

określić kierunki dalszego kształcenia się 

i realizować proces samokształcenia się 

i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

wybierać kierunki dalszego kształcenia się, które 

zmierzają do poszerzenia posiadanej wiedzy 

z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji 

i uczestniczyć w procesach samokształcenia. Potrafi 

przekazywać zdobytą wiedzę i wyznaczać zadania 

w procesach projektowania i wdrażania rozwiązań 

inżynierskich. 
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Tabele nr 3 i 4 przedstawiają odpowiednio: procentowy udział dyscyplin naukowych oraz efekty uczenia 

się na kierunku ZIP studia pierwszego stopnia. Tabele nr 5 i 6 przedstawiają odpowiednio: procentowy 

udział dyscyplin naukowych oraz efekty uczenia się na kierunku ZIP studia drugiego stopnia (Uchwała 

nr 31/2018/19 Senatu WSZOP z dnia 13 września 2019 r.).     

Tabela nr 3. Procentowy udział dyscyplin naukowych na kierunku ZIP studia pierwszego stopnia  

profil ogólnoakademicki 

określenie udziału 

procentowego dyscyplin 

z uwzględnieniem efektów 

uczenia się z zakresu wiedzy 

i umiejętności 

dyscyplina naukowa 

(wiodąca) 
inżynieria mechaniczna 59% 

dyscypliny powiązane 
nauki o zarządzaniu i jakości 33% 

inżynieria środowiska , górnictwo i energetyka 8% 

 

Tabela nr 4. Efekty uczenia się na kierunku ZIP studia pierwszego stopnia wprowadzone od roku akademickiego 2019/20 

Symbol 

EU dla 

kierunku 

studiów 

WIEDZA 

(zna i rozumie) 

Kod składnika 

opisu 

charakterystyki 

ZIP KW_01 

procesy oraz zjawiska fizyczne i chemiczne występujące w toku 

produkcyjnym  z uwzględnieniem zagrożeń fizycznych i chemicznych 

oraz  wpływu tych zagrożeń na środowisko pracy i środowisko naturalne 

P6S_WG 

ZIP KW_02 

prawne, etyczne, społeczne  i inne pozatechniczne uwarunkowania   

funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem form indywidualnej 

przedsiębiorczości, w tym rozumie podstawowe pojęcia i zasady 

tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

P6U_W 

ZIP KW_03 

zasady i metody zarządzania procesami w przedsiębiorstwie w oparciu 

o wymagania prawne, normatywne i jakościowe z uwzględnieniem etyki 

zawodowej i przy zachowaniu dobrych praktyk inżynierskich właściwych 

dla studiowanego kierunku 

P6S_WG 

P6U_W 

ZIP KW_04 

metody obliczeniowe, narzędzia informatyczne i zasady grafiki 

inżynierskiej stosowane przy: projektowaniu procesów technologicznych, 

zarządzaniu procesami w przedsiębiorstwie, interpretacji otrzymanych 

wyników badań i podejmowanych działaniach 

P6S_WG 

ZIP KW_05 

zasady doboru elementów składowych procesu produkcyjnego, urządzeń, 

obiektów i systemów technicznych z uwzględnieniem metod 

otrzymywania i badania właściwości materiałów oraz podstawowe 

procesy zachodzące w cyklu życia tych urządzeń 

P6S_WG 

Symbol 

EU dla 

kierunku 

studiów 

UMIEJĘTNOŚCI 
(potrafi) 

Kod składnika 

opisu 

charakterystyki 

ZIP KU_01 

wykorzystywać różne źródła informacji, właściwie interpretować, 

wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie do postawionych 

zadań inżynierskich i przy rozstrzyganiu dylematów zawodowych 

P6S_UW 

ZIP KU_02 

opracowywać i prowadzić dokumentację dotyczącą realizacji 

podejmowanych działań oraz wykorzystywać różne metody i techniki by 

kontaktować sięz otoczeniem i środowiskiem zawodowym zarówno 

w języku polskim, jak i języku obcym 

P6S_UK 

P6S_UU 

ZIP KU_03 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, używać właściwych metod i narzędzi,  

w tym  technik informacyjnych do rozwiązywania zadań w warunkach nie  

w pełni przewidywalnych i do rozwiązywania problemów występujących  

w procesach  produkcyjnych oraz na stanowisku pracy, analizy wyników,  

w tym ich interpretacji  

P6S_UW 
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ZIP KU_04 

dokonywać doboru poszczególnych elementów procesu produkcyjnego na 

etapie projektowania i dokonywać zmian przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów prawnych, normatywnych oraz właściwych 

dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przy zachowaniu wysokiej 

jakości swoich działań 

P6S_UW 

ZIP KU_05 
dobierać i wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do realizacji 

zadań inżynierskich 
P6S_UW 

ZIP KU_06 planować i realizować własne uczenie się przez całe życie P6S_UU 

ZIP KU_07 

pracować samodzielnie oraz współpracować w zespole, jak również 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także 

o charakterze interdyscyplinarnym) 

P6S_UO 

Symbol 

EU dla 

kierunku 

studiów 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
(jest gotów do) 

Kod składnika 

opisu 

charakterystyki 

ZIP KS_01 
organizować działania na rzecz środowiska społecznego mających na celu 

przekazywanie społeczeństwu skutków działalności inżynierskiej 
P6S_KO 

ZIP KS_02 

 wykonywać prace i realizować działania właściwe dla kierunku 

Zarządzanie  i Inżynieria Produkcji z zachowaniem wymaganych 

przepisów prawnych i normatywnych, zasad etyki zawodowej oraz 

dobrych praktyk inżynierskich dbając o dorobek i tradycje zawodu 

P6S_KR 

ZIP KS_03 
 identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanym 

zawodem, jak również podejmować działania w sposób przedsiębiorczy  
P6S_KO 

ZIP KS_04 

dokonywać krytycznej oceny  posiadanej wiedzy i umiejętności w tym 

prowadzonych działań  i na tej podstawie wyciągać właściwe wnioski, 

a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

zasięgać opinii ekspertów 

P6S_KK 

P6U_K 

 

Tabela nr 5. Procentowy udział dyscyplin naukowych na kierunku ZIP studia drugiego stopnia  

profil ogólnoakademicki 

określenie udziału 

procentowego dyscyplin 

z uwzględnieniem efektów 

uczenia się z zakresu wiedzy 

i umiejętności 

dyscyplina naukowa 

(wiodąca) 
inżynieria mechaniczna 71% 

dyscypliny powiązane 
nauki o zarządzaniu i jakości 23% 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 6% 

 

Tabela nr 6. Efekty uczenia się na kierunku ZIP studia drugiego stopnia wprowadzone  od roku akademickiego 2019/20 

Symbol 

EU dla 

kierunku 

studiów 

WIEDZA 

(zna i rozumie) 

Kod składnika 

opisu 

charakterystyki 

ZIP KW_01 

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące 

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności miedzy nimi, 

stanowiące zaawansowana wiedzę ogólną obejmującą kluczowe 

zagadnienia dla kierunku Zarządzanie i Inżynierii Produkcji  

P7S_WG 

P7S_UW 

ZIP KW_02 

w pogłębionym stopniu zasady i metody stosowane w procesach 

projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniające 

zagrożenia fizyczne i chemiczne oraz wpływ tych zagrożeń na środowisko 

pracy i środowisko naturalne 

P7S_WG 

ZIP KW_03 
zasady organizacji i przeprowadzania prac badawczo – rozwojowych, 

projektów i szkoleń z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji 
P7S_WG 

ZIP KW_04 
podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów 

i systemów technicznych  
P7S_WK 
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ZIP KW_05 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości 
P7S_WG 

ZIP KW_06 

społeczne, prawne, etyczne i inne pozatechniczne uwarunkowania 

działalności inżynierskiej w tym zasady ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego 

P7S_WK 

ZIP KW_07 
obowiązujące tendencje rozwojowe i najistotniejsze nowe osiągnięcia  

w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji 
P7S_WK 

ZIP KW_08 
podstawowe wymagania prawne obowiązujące na terenie Polski i UE 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości w przedsiębiorstwie  
P7S_WG 

Symbol 

EU dla 

kierunku 

studiów 

UMIEJĘTNOŚCI 
(potrafi) 

Kod składnika 

opisu 

charakterystyki 

ZIP KU_01 

korzystać z literatury, czasopism branżowych, norm przedmiotowych, 

aktów prawnych, internetowych baz danych zarówno w języku polskim 

jak i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

P7S_UW 

P7S_UU 

ZIP KU_02 

właściwie interpretować pozyskane informacje, wykorzystywać zdobytą 

wiedzę, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco 

uzasadniać opinie 

P7S_UW 

ZIP KU_03 
pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację 

zadania w założonym terminie i podejmować wiodącą rolę w zespołach  
P7S_UO 

ZIP KU_04 

opracować dokumentację wyników realizacji podejmowanych działań, 

eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi 

przygotować opracowanie zawierające opracowanie tych wyników 

P7S_UW 

ZIP KU_05 

przygotować i wygłaszać krótką prezentację na temat realizacji zadania 

projektowego lub badawczego oraz przedstawić dyskusję dotyczącą tej 

prezentacji, organizować i prowadzić debatę 

P7S_UK 

P7U_U 

ZIP KU_06 
określić kierunki dalszego kształcenia się i realizować proces 

samokształcenia się i ukierunkowywać innych w tym zakresie  
P7S_UU 

ZIP KU_07 
ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technologii 

w tworzeniu nowych produktów i usprawnianiu procesów produkcyjnych 
P7S_UW 

ZIP KU_08 

wykorzystywać metody analityczne, eksperymentalne, symulacyjne, 

w tym symulacje komputerowe do oceny proponowanych i realizowanych 

działań inżynierskich 

P7S_UW 

ZIP KU_09 
dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne 

przy realizacji zadań inżynierskich 

P6S_UW 

P7S_UW 

Symbol 

EU dla 

kierunku 

studiów 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
(jest gotów do) 

Kod składnika 

opisu 

charakterystyki 

ZIP KS_01 

krytycznej analizy skutków działalności inżynierskiej w tym jej wpływu 

na środowisko pracy i środowisko naturalne, i związanej z tym 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięgania opinii ekspertów 

P7S_KK 

P7S_UK 

ZIP KS_02 działania w sposób kreatywny, przedsiębiorczy i etyczny 
P7S_KO 

P7S_KR 

ZIP KS_03 

podjęcia starań, aby przekazać informacje i opinie na temat zawodu 

w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia 

z wykorzystaniem różnych środków masowego przekazu 

P7S_KR 
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W odniesieniu do kryterium 2 

Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz 

formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu 

nauczania i uczenia się 

Ad. 1. 

Uchwałą nr 15/2020/21 Senatu WSZOP z dnia 30 czerwca 2021 r.  wprowadzono zmiany do 

planów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ZIP. Plany studiów oraz karty przedmiotów 

stanowią załącznik do Raportu w wersji elektronicznej.  

Efekty uczenia się dla kierunku ZIP studiów pierwszego i drugiego stopnia, profil 

ogólnoakademicki zostały wprowadzone dla toku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 

2019/20 Uchwałą nr 31/2018/19 Senatu WSZOP z dnia 13 września 2019 (tabela nr 3, 4, 5 i 6). 

Ad. 2. 

Do programu studiów pierwszego stopnia  wprowadzono przedmioty z dziedziny nauk 

humanistycznych Logika (3 ECTS), Kultura języka (2 ECTS) – Uchwała nr 15/2020/21 Senatu WSZOP 

z dnia 30 czerwca 2021 r. Na studiach drugiego stopnia realizowany jest przedmiot –  Filozofia świata 

i techniki (5 ECTS). 
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4. Informacje o zmianach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, dotyczących 

programu studiów, nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

oraz infrastruktury naukowej i dydaktycznej (od przeprowadzenia przez zespół 

oceniający PKA oceny zakończonej wskazaną uchwałą do otrzymania zawiadomienia 

o powtórnej ocenie programowej), w tym wynikających ze zmian przepisów prawa 

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

1.1. Powiązania koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni (przy 

uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów), oczekiwań formułowanych wobec 

kandydatów, oferowanych specjalności/specjalizacji 

Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) studia pierwszego  

i drugiego stopnia spełnia wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji dla profilu ogólnoakademickiego  

z uwzględnieniem wymagań dla studiów o charakterze inżynierskim. Jest zgodna z Misją i Strategią 

Rozwoju WSZOP na lata 2016-2021 (Uchwała nr 4/2015/16 Senatu WSZOP z dnia 18 marca 2016 r.) 

oraz Strategią Rozwoju Wydziału Nauk Technicznych (WNT) na lata 2016-2020 (Uchwała nr 

3/2015/16 Rady WNT z dnia 9 września 2016 r.).  

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest wszechstronne 

wykształcenie i praktyczne przygotowanie zawodowe absolwentów do wymagań nowoczesnego rynku 

pracy, pielęgnowania kultury i rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Studia 

na kierunku ZIP wpisują się w trzy priorytety celów strategicznych Uczelni: 

1) uzyskanie przewagi konkurencyjnej na płaszczyźnie oferty programowej studiów 

2) wysoka jakość kształcenia zapewniona przez kadrę dydaktyczną oraz realizację badań 

naukowych 

3) nowoczesna infrastruktura dydaktyczna i socjalna. 

Tabela nr 7. Efekty uczenia się (wszechstronne wykształcenie) dla studiów pierwszego i drugiego stopnia odnoszące się do 

misji i strategii WSZOP 

Wszechstronne wykształcenie 

ZIP – studia pierwszego stopnia ZIP – studia drugiego stopnia 

ZIP KW_01 Zna i rozumie procesy oraz zjawiska 

fizyczne i chemiczne występujące 

w toku produkcyjnym 

z uwzględnieniem zagrożeń 

fizycznych i chemicznych oraz 

wpływu tych zagrożeń na 

środowisko pracy i  środowisko 

naturalne 

ZIP KW_03 Zna i rozumie zasady organizacji  

i przeprowadzania prac badawczo-

rozwojowych, projektów i szkoleń  

z zakresu zarządzania i inżynierii 

produkcji  

ZIP KW_03 Zna i rozumie zasady i metody 

zarządzania procesami 

w przedsiębiorstwie w oparciu 

o wymagania prawne, normatywne 

i jakościowe z uwzględnieniem etyki 

zawodowej i przy zachowaniu 

dobrych praktyk inżynierskich 

właściwych dla studiowanego 

kierunku 

ZIP KU_06 Potrafi określić kierunki dalszego 

kształcenia się i realizować proces 

samokształcenia się i ukierunkowywać 

innych w tym zakresie 

ZIP KU_01 Potrafi wykorzystywać różne źródła 

informacji, właściwie interpretować, 

wyciągać wnioski oraz formułować 

i uzasadniać opinie do postawionych 

zadań inżynierskich i przy 

rozstrzyganiu dylematów 

zawodowych 

ZIP KS_03 Jest gotów do podjęcia starań, aby 

przekazać informacje i opinie na temat 

zawodu w sposób powszechnie 

zrozumiały, przedstawiając różne punkty 

widzenia z wykorzystaniem różnych 

środków masowego przekazu 
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Tabela nr 8. Efekty uczenia się (praktyczne przygotowanie zawodowe absolwentów do rynku pracy) dla studiów pierwszego 

i drugiego stopnia odnoszące się do misji i strategii WSZOP 

Praktyczne przygotowanie zawodowe absolwentów do rynku pracy 

ZIP – studia pierwszego stopnia ZIP – studia drugiego stopnia 

ZIP KW_04 Zna i rozumie metody obliczeniowe, 

narzędzia informatyczne i zasady 

grafiki inżynierskiej stosowane przy: 

projektowaniu procesów 

technologicznych, zarządzaniu 

procesami w przedsiębiorstwie, 

interpretacji otrzymanych wyników 

badań i podejmowanych działaniach 

ZIP KW_07 Zna i rozumie obowiązujące tendencje 

rozwojowe i najistotniejsze nowe 

osiągnięcia w zakresie zarządzania 

i inżynierii produkcji 

ZIP KU_03 Potrafi wykorzystywać posiadaną 

wiedzę, używać właściwych metod 

i narzędzi, w tym  technik 

informacyjnych do rozwiązywania 

zadań w warunkach nie  

w pełni przewidywalnych i do 

rozwiązywania problemów 

występujących w procesach  

produkcyjnych oraz na stanowisku 

pracy, analizy wyników,  

w tym ich interpretacji 

ZIP KU_04 Potrafi opracować dokumentację 

wyników realizacji podejmowanych 

działań, eksperymentu, zadania 

projektowego lub badawczego, potrafi 

przygotować opracowanie zawierające 

opracowanie tych wyników 

ZIP KS_03 Jest gotów do identyfikować 

i rozstrzygać dylematy związane 

z wykonywanym zawodem, jak 

również podejmować działania 

w sposób przedsiębiorczy 

ZIP KS_01 Jest gotów do krytycznej analizy 

skutków działalności inżynierskiej w tym 

jej wpływu na środowisko pracy 

i środowisko naturalne, i związanej z tym 

odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje, a w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

zasięgania opinii ekspertów 
 

Tabela nr 9. Efekty uczenia się (pielęgnowanie kultury i rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym) dla 

studiów pierwszego i drugiego stopnia odnoszące się do misji i strategii WSZOP 

Pielęgnowanie kultury i rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

ZIP – studia pierwszego stopnia ZIP – studia drugiego stopnia 

ZIP KW_02 Zna i rozumie prawne, etyczne, 

społeczne  i inne pozatechniczne 

uwarunkowania   funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem 

form indywidualnej 

przedsiębiorczości, w tym rozumie 

podstawowe pojęcia i zasady 

tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, ochrony 

własności przemysłowej i prawa 

autorskiego 

ZIP KW_05 Zna i rozumie podstawowe zasady 

tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

ZIP KU_02 Potrafi opracowywać i prowadzić 

dokumentację dotyczącą realizacji 

podejmowanych działań oraz 

wykorzystywać różne metody 

i techniki by kontaktować się                 

z otoczeniem i środowiskiem 

zawodowym zarówno w języku 

polskim, jak i języku obcym 

ZIP KU_03 Potrafi pracować indywidualnie 

i w zespole w sposób zapewniający 

realizację zadania w założonym terminie 

i podejmować wiodącą rolę w zespołach 

ZIP KS_01 Jest gotów do organizować działania 

na rzecz środowiska społecznego 

mających na celu przekazywanie 

społeczeństwu skutków działalności 

inżynierskiej 

ZIP KS_02 Jest gotów do działania w sposób 

kreatywny, przedsiębiorczy i etyczny 
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Tabela nr 10. Charakterystyka studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia pierwszego stopnia 

Studia pierwszego stopnia – 7 semestrów 

tryb studiów: stacjonarne (nie ma naboru od roku 2015/2016  ); niestacjonarne 

dyscyplina wiodąca inżynieria mechaniczna – 59 % 

dyscypliny pozostałe 
nauki o zarządzaniu i jakości – 33 % 

inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka – 8 % 

czas trwania 7 semestrów 

liczba pkt. ECTS 210 210 

moduły zajęć wspólne 

Grupa zajęć ogólnych 

Grupa zajęć podstawowych  

Grupa zajęć kierunkowych 

Repertorium inżynierskie  

Praktyka zawodowa  

moduły do wyboru 

 Zarządzanie Jakością 

 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

 Procesy Automatyzacji i Robotyzacji Przemysłowej 

praktyki zawodowe 6 tygodni (160 godz.)   

 

Tabela nr 11. Charakterystyka studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia drugiego stopnia 

Studia drugiego stopnia – 3 semestry 

tryb studiów: stacjonarne (nie ma naboru); niestacjonarne 

dyscyplina wiodąca inżynieria mechaniczna – 71 % 

dyscypliny pozostałe 
nauki o zarządzaniu i jakości – 23 % 

inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka – 6 % 

czas trwania 3 semestry 

liczba pkt. ECTS 90 90 

moduły zajęć wspólne 
Grupa zajęć kierunkowych 

Seminarium dyplomowe  

moduły do wyboru 
 Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarką Odpadami  

 Europejski Menedżer BHP  

praktyki zawodowe NIE  

 

Koncepcja kształcenia na kierunku ZIP opiera się na przekazywaniu najnowszej wiedzy 

z dyscyplin reprezentujących kierunek studiów oraz na wykształceniu umiejętności związanych 

z zawodem. Zamysł ten jest realizowany przez aktywność badawczą i publikacyjną kadry dydaktycznej 

oraz przygotowanie studentów do zawodu poprzez: 

1) zatrudnianiu praktyków z przemysłu i ekspertów do realizacji zajęć 

2) organizację zajęć terenowych mających na celu zapoznanie z nowoczesnymi technologiami 

w obszarach automatyki przemysłowej, robotyki i systemów IT – np. wizyta w firmie Astor 

Robotics Center w Krakowie). Temu celowi służy także współpraca Uczelni z wiodącymi 

firmami produkcyjnymi w regionie (ArclorMital SA, Tauron S.A., Energomontaż S.A.) oraz 

instytutami badawczymi (Główny Instytut Górnictwa) i wdrożeniowymi  (Astor Robotics 

Center w Krakowie), gdzie studenci pierwszego stopnia realizują również praktyki zawodowe.    

3) umożliwienie uzyskania dodatkowych kompetencji w ramach projektu „Zintegrowany rozwój 

WSZOP” – tabela nr 12 i 13  

4) stałe unowocześnianie bazy laboratoryjnej i infrastruktury informatycznej (opisano 

w Kryterium nr 5 – Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie - zmiana). 
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Tabela nr 12. Dodatkowe kompetencje uzyskane przez absolwentów kierunku ZIP – studia pierwszego stopnia w ramach 

projektu „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” nr POWR.03.05.00-

00-Z047/17. 

Studia pierwszego stopnia 

edycje studiów nazwa zadania liczba studentów 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Wizyty studyjne                                         30 osób x 3 edycje 

Zadania w formie projektowej               30 osób x 3 edycje 

Szkolenie inspektorów ochrony ppoż.      30 osób x 3 edycje 

Szkolenie „Auditor zintegrowanego systemu zarządzania w 

odniesieniu do norm ISO”                                                               
30 osób x 3 edycje 

 

Tabela nr 13. Dodatkowe kompetencje uzyskane przez absolwentów kierunku ZIP – studia drugiego stopnia w ramach projektu 

„Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” nr POWR.03.05.00-00-Z047/17 

Studia drugiego stopnia 

edycje studiów nazwa zadania liczba studentów 

2019/20 

2020/21  

2021/22 

Wizyty studyjne                                         60 osób x 3 edycje 

Szkolenie z języka angielskiego  60 osób x 3 edycje 

Szkolenie „Auditor zintegrowanego systemu zarządzania w 

odniesieniu do norm ISO”                                                               
60 osób x 3 edycje 

1.2. Związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową, w tym do głównych 

kierunków działalności naukowej prowadzonej w uczelni w dyscyplinie/dyscyplinach, do 

której/których kierunek jest przyporządkowany oraz najważniejszych osiągnięć naukowych 

uczelni w tym zakresie z ostatnich 5 lat będących wynikiem tej działalności (kategoria naukowa, 

prestiżowe publikacje, granty, nagrody, awanse naukowe), a także sposobów wykorzystania 

wyników działalności naukowej w opracowaniu i doskonaleniu programu studiów, jak również 

w procesie jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zdobywania przez 

studentów kompetencji badawczych i udziału w badaniach 

W latach 2016 – 2021 kadra przypisana do kierunku ZIP opublikowała w wydawnictwach 

zewnętrznych 95 artykułów naukowych (wykaz stanowi załącznik do Raportu w wersji elektronicznej) 

Uczelnia udziela wsparcia finansowego służącego rozwojowi naukowemu (konferencje naukowe i inne 

rodzaje aktywności naukowej, awanse naukowe) oraz umożliwia zdobywanie doświadczeń 

w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus +.  

Aktualnie dwoje pracowników ma otwarte przewody doktorskie: 

 mgr Jacek Pagieła – Determinanty kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy w wybranych 

przemysłowych koncernach międzynarodowych – 29.03.2017 r. Wydział Organizacji 

i Zarządzania Politechniki Śląskiej 

 mgr inż. Aneta Siwczyk – Kształtowanie jakości produktów i procesów produkcyjnych 

w oparciu o analizę zarządzania wiedzą w organizacji – 27.03.2019 r. Wydział Mechaniczny 

Technologiczny Politechniki Śląskiej. 

W 2018 r. dr Anna Sikorska obroniła pracę doktorską na temat: Aspekty prawne pracowniczych 

badań profilaktycznych – tematyka powiązana ze specjalnością bezpieczeństwo i higiena pracy na 

kierunku ZIP. Planuje się wydanie pracy, co będzie cenną pomocą dydaktyczna dla studentów zarówno 

pierwszego jak i drugiego stopnia na kierunku ZIP. Głównymi kierunkami badań pracowników 

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony

kkrytowska
Podświetlony
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Kolegium Nauk Technicznych związanych z dyscypliną inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska 

i nauki o zarządzaniu i jakości są:  

 poprawa jakości, warunków, komfortu i bezpieczeństwa pracy 

 zintegrowane zarządzanie w przedsiębiorstwach z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) 

 rozwój zrównoważony i ekologia. 

Tradycją ma kierunku ZIP są cykliczne (organizowane co dwa lata) konferencje naukowe: 

Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie. Ich wartością jest wymiana doświadczeń 

środowiska naukowego uczelni, instytutów badawczych z kraju i zagranicy oraz praktyków. 

W konferencji uczestniczą także studenci i absolwenci kierunku ZIP. Studenci uczestniczą także 

w badaniach naukowych prowadzonych z obszaru inżynierii produkcji z udziałem pracodawców, m.in. 

Maritex 2 Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o., Komin-Flex Sp. z o.o.  

W ramach uzyskanych środków z MEiN na działalność upowszechniającą naukę zorganizowano  

w 2018 roku I Forum Safety First – Aktywne Budowanie Kultury Bezpieczeństwa (200 uczestników 

w kontakcie bezpośrednim); w roku 2021 – II Forum Safety First – konferencja o zasięgu 

międzynarodowym (online). 

1.3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku 

pracy, roli i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania 

koncepcji kształcenia i jej doskonalenia 

Wszystkie proponowane moduły do wyboru (specjalności) są odpowiedzią na potrzeby otoczenia 

społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy. Specjalność Procesy automatyzacji i robotyzacji 

przemysłowej przygotowuje do pracy specjalistów w zakresie automatyzacji urządzeń 

technologicznych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów wytwórczych. Program 

kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności integracji systemów automatyki oraz wiedzy na temat 

przebiegu procesu przemysłowego, uwzględniając automatyzację i robotyzację linii technologicznej. 

Elementem praktycznego kształcenia na specjalności jest specjalistyczny program PLC.  

Specjalność Zarządzanie Jakością prowadzona od wielu lat cieszy się zainteresowaniem studentów  

i pracodawców,  a absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy we 

wszystkich przedsiębiorstwach dla których jakość stanowi o konkurencyjności na rynku.  

Specjalność Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Europejski Menedżer BHP są odpowiedzią na 

niesłabnące zainteresowanie bezpieczeństwem pracy. W ramach tych specjalności studenci uzyskują:  

1uprawnienia inspektora bhp (na podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. 

w sprawie służby bhp) oraz certyfikat „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania w odniesieniu do 

norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004”.  

Specjalność Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami przygotowuje absolwentów do 

pracy m.in. w ekologicznych zakładach spalania termicznego, zakładach utylizacji odpadów a także 

w odpowiednich agendach organów samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.  

1. 4.  Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymuje 

tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania. Jest 

przygotowany do wypełnienia zadań kadry technicznej wymagających wiedzy inżynierskiej 

i umiejętności menedżerskich, pozwalających na rozwiązywanie zagadnień zarządzania 

przedsiębiorstwem, zarządzania procesami produkcyjnymi, projektowania nowych i nadzorowania 
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istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych, formułowania zadań z zakresu 

technologii i jej transferu, logistyki, realizowania i wdrażania prac projektowych, doradztwa 

technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Absolwent jest 

przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach 

projektowych, doradczych i badawczych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których 

niezbędna jest wiedza techniczna, informatyczna oraz z zakresu zarządzania. Zna język obcy na 

poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i jest przygotowany 

do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymuje tytuł 

zawodowy magistra. Posiada pogłębioną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji oraz 

zarządzania, zarządzania projektami, projektowania nowych procesów produkcyjnych i eksploatacji 

oraz oceny osiąganych wyników, kontroli technicznej, rozwiązywania zadań technologicznych, jak 

i transferu technologii. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym technicznym 

z zakresu kierunku kształcenia.  

Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania, 

podejmowania inicjatyw oraz działalności w zakresie inżynierii produkcji, organizowania i prowadzenia 

prac badawczych i rozwojowych, doradztwa technicznego i organizacyjnego. Absolwent posiada 

kompetencje do kierowania zespołem oraz zarządzania placówkami projektowymi i gospodarczymi. 

Jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 

1.6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, z ukazaniem ich związku z koncepcją, poziomem 

oraz profilem studiów, a także z dyscypliną/dyscyplinami, do której/których kierunek jest 

przyporządkowany 

Efekty uczenia się na kierunku Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji korespondują z dyscypliną 

wiodącą – inżynieria mechaniczna oraz dyscyplinami powiązanymi – nauki o zarządzaniu i jakości oraz 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy oraz 

oczekiwaniami rynku pracy efekty uczenia się odnoszą się zarówno do umiejętności wymaganych 

w działalności inżynierskiej, jak i do kompetencji społecznych, takich jak współpraca, komunikacja, 

w tym się również w języku obcym. Odzwierciedlają dążenie do konieczności rozwijania 

samodzielności oraz kreatywnych postaw studentów. 

Tabela nr 14. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się związane z koncepcją, poziomem oraz profilem studiów na kierunku 

ZIP pierwszy stopień 

wiedza (zna i rozumie) 

ZIP KW_03 zasady i metody zarządzania procesami 

w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania 

prawne, normatywne i jakościowe 

z uwzględnieniem etyki zawodowej i przy 

zachowaniu dobrych praktyk inżynierskich 

właściwych dla studiowanego kierunku 

ZIP KW_04 metody obliczeniowe, narzędzia informatyczne 

i zasady grafiki inżynierskiej stosowane przy: 

projektowaniu procesów technologicznych, 

zarządzaniu procesami w przedsiębiorstwie, 

interpretacji otrzymanych wyników badań 

i podejmowanych działaniach 

umiejętności (potrafi) 

ZIP KU_01 wykorzystywać różne źródła informacji, 

właściwie interpretować, wyciągać wnioski oraz 

formułować i uzasadniać opinie do 

postawionych zadań inżynierskich i przy 

rozstrzyganiu dylematów zawodowych 

ZIP KU_03 wykorzystywać posiadaną wiedzę, używać 

właściwych metod i narzędzi,  

w tym  technik informacyjnych do 

rozwiązywania zadań w warunkach nie  

w pełni przewidywalnych i do rozwiązywania 

problemów występujących  

w procesach  produkcyjnych oraz na 

stanowisku pracy, analizy wyników,  

w tym ich interpretacji 
ZIP KU_05 dobierać i wykorzystywać właściwe metody 

i narzędzia do realizacji zadań inżynierskich 
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kompetencje (jest gotów do) 

ZIP KS_02 wykonywać prace i realizować działania 

właściwe dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji z zachowaniem wymaganych 

przepisów prawnych i normatywnych, zasad 

etyki zawodowej oraz dobrych praktyk 

inżynierskich dbając o dorobek i tradycje 

zawodu  

  

 

Tabela nr 15. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się związane z koncepcją, poziomem oraz profilem studiów na kierunku 

ZIP pierwszy stopień 

wiedza (zna i rozumie) 

ZIP KW_01 w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty 

i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności miedzy nimi, 

stanowiące zaawansowana wiedzę ogólną 

obejmującą kluczowe zagadnienia dla kierunku 

Zarządzanie i Inżynierii Produkcji 

ZIP KW_02 w pogłębionym stopniu zasady i metody 

stosowane w procesach projektowania 

i zarządzania przedsiębiorstwem 

uwzględniające zagrożenia fizyczne 

i chemiczne oraz wpływ tych zagrożeń na 

środowisko pracy i środowisko naturalne 
ZIP KW_03 zasady organizacji i przeprowadzania prac 

badawczo – rozwojowych, projektów i szkoleń 

z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji 

  

umiejętności (potrafi) 

ZIP KU_02 właściwie interpretować pozyskane informacje, 

wykorzystywać zdobytą wiedzę, a także 

wyciągać wnioski oraz formułować 

i wyczerpująco uzasadniać opinie 

ZIP KU_03 pracować indywidualnie i w zespole w sposób 

zapewniający realizację zadania w założonym 

terminie i podejmować wiodącą rolę 

w zespołach 

kompetencje (jest gotów do) 

ZIP KS_01 krytycznej analizy skutków działalności 

inżynierskiej w tym jej wpływu na środowisko 

pracy i środowisko naturalne, i związanej z tym 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

a w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu zasięgania opinii 

ekspertów 

  

1.7. Efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, z ukazaniem 

przykładowych rozwinięć na poziomie wybranych zajęć lub grup zajęć służących zdobywaniu 

tych kompetencji, w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 

inżyniera/magistra inżyniera 

Tabela nr 16 i 17 przedstawia efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji 

inżynierskich z uwzględnieniem przedmiotów, w ramach których są realizowane.   

Tabela nr 16. Efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich na kierunku ZIP - WIEDZA 

WIEDZA 

symbol EU 
kierunkowy EU 

(zna i rozumie) 
przedmiot rozwinięcie dla efektu przedmiotowego (zna i rozumie) 

ZIP KW_02 prawne, etyczne, 

społeczne  i inne 

pozatechniczne 

uwarunkowania   

funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, 

z uwzględnieniem form 

indywidualnej 

Ekologia 

i zarządzanie 

środowiskowe 

EU3 - elementy polityki ekologicznej państwa, posiada 

wiedzę nt. systemów zarządzania środowiskiem 

Podstawy 

zarządzania 

EU1 - wiedzę z zakresu zarządzania organizacją 

Zarządzanie 

jakością  

EU1 - uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą 

terminologię, teorię i metodologię, z zakresu zarządzania 

jakością 
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przedsiębiorczości, 

w  ym rozumie 

podstawowe pojęcia 

i zasady tworzenia  

i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, 

ochrony własności 

przemysłowej i prawa 

autorskiego 

Zarządzanie 

bezpieczeństwem 

pracy 

EU2 - metody identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy 

oraz analizy i oceny ryzyka zawodowego, posiada wiedzę 

teoretyczną z zakresu zasad organizacji oceny ryzyka 

zawodowego w zakładzie pracy 

Metodyka szkoleń 

BHP 

EU1 – Zna zasady organizacji szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę dotyczącą 

obowiązku szkolenia pracowników, tematyki szkoleń oraz 

procesu dydaktycznego, jego elementów  

i wybranych metod nauczania ze szczególnym 

uwzględnieniem prowadzenia różnego typu szkoleń 

z zakresu bhp. 

Zagrożenia fizyczne  

w środowisku pracy 

EU3 - wiedzę na temat analizy i oceny zagrożeń 

fizycznych, potrafi dokonać oceny zagrożenia 

w środowisku pracy oraz potrafi wyznaczyć strefy wolne 

od zagrożeń 

Choroby zawodowe 

i profilaktyka  

EU2- regulacje prawne dotyczące chorób zawodowych, 

postępowanie w przypadku podejrzenia o chorobę 

zawodową (zgłaszania podejrzenia, rozpoznania 

i stwierdzania chorób zawodowych), dokumentację 

dotyczącą chorób zawodowych. 
ZIP KW_05 zasady doboru 

elementów składowych 

procesu produkcyjnego, 

urządzeń, obiektów i 

systemów technicznych 

z uwzględnieniem 

metod otrzymywania 

i badania właściwości 

materiałów  oraz 

podstawowe procesy 

zachodzące w cyklu 

życia tych urządzeń 

Nauki o materiałach EU1 - zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej 

i nauki o materiałach potrzebne do rozwiązywania zadań 

inżynierskich 

Budowa 

i eksploatacja 

maszyn i urządzeń 

EU1 - wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn 

w tym wiedzę z zakresu zagadnień eksploatacji oraz 

diagnostyki technicznej maszyn, jak również procesów 

zachodzących w cyklu życia tych maszyn 

Lean production EU1 – zagadnienia z zakresu narzędzi Lean Production 

i Lean Management oraz algorytmu ich wykorzystania 

Zintegrowane 

systemy zarządzania 

EU2 - według jakich norm należy wprowadzać 

odpowiedni system, i które elementy systemów  można 

integrować 

Inżynieria 

utrzymania maszyn 

EU1 - wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i inżynierii 

utrzymania maszyn i urządzeń   

Wentylacja 

i  klimatyzacja 

EU1 - zagadnienia z zakresu budowy, eksploatacji  

i inżynierii utrzymania urządzeń wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych, diagnostyki technicznej tych urządzeń 

Sieci przemysłowe EU1 - zagadnienia związane z siecią i jej budową, 

topologiami sieciowymi. Zna zasady projektowania sieci 

komputerowych 

 

Tabela nr 17. Efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich na kierunku ZIP– UMIEJĘTNOŚCI 

UMIEJĘTNOŚCI 

symbol EU 
kierunkowy EU 

(zna i rozumie) 
przedmiot rozwinięcie dla efektu przedmiotowego (zna i rozumie) 

ZIP KU_03 wykorzystywać 

posiadaną wiedzę, 

używać właściwych 

metod i narzędzi,  

w tym  technik 

informacyjnych do 

rozwiązywania zadań w 

warunkach nie  

w pełni 

przewidywalnych i do 

rozwiązywania 

problemów 

występujących  

w procesach  

produkcyjnych oraz na 

stanowisku pracy, 

analizy wyników,  

w tym ich interpretacji 

Matematyka EU3 - wykorzystać aparat matematyczny w zagadnieniach 

związanych z inżynierią produkcji 

Chemia EU3 - interpretować podstawowe prawa chemiczne 

z zakresu chemii ogólnej i fizycznej, potrafi zastosować je 

do wykonania obliczeń chemicznych oraz interpretować je 

w odniesieniu do przemian i procesów zachodzących 

w środowisku pracy i środowisku naturalnym 

Planowanie 

i realizacja badań 

w procesach 

wytwarzania 

EU1 - dobrać odpowiednie metody i techniki badań w celu 

oceny stanu materiałów konstrukcyjnych 

Badania operacyjne EU4 - wykorzystać podstawowe obszary badań 

operacyjnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 

Ekologia 

i zarządzanie 

środowiskowe 

EU4 - dokonać analizy i oceny oddziaływania 

przedsiębiorstwa na środowisko oraz opracować 

wymaganą w tym zakresie dokumentację 

Zarządzanie jakością EU4 - wykorzystać poznane metody do rozwiązywania 

zadań/problemów z zakresu zarządzania jakością 
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Nauki o materiałach EU2 - pracować samodzielnie, pozyskiwać informacje 

z literatury przedmiotu, norm materiałowych i baz danych 

materiałów 

Metrologia EU2 - Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej, 

metrologii warsztatowej i metod oszacowania błędu 

pomiarów, potrafi dokonać analizy niepewności wyników 

pomiaru 

EU3 - Potrafi posługiwać się podstawowymi  przyrządami 

pomiarowymi oraz dokonać prawidłowego odczytu 

bezpośrednio mierzonej wielkości i interpretacji 

uzyskanego wyniku pomiaru. Potrafi analizować wyniki 

pomiarów. 

Informatyka EU2 - opracować założenia do relacyjnej bazy danych 

EU3 - tworzyć prezentację BD stanowiącą własny projekt 

rozwiązania problemu z zakresu działalności inżynierskiej 

EU4 - gromadzić i przetwarzać dane używając relacyjnej 

bazy danych 

Mechanika 

techniczna 

EU3 - analizować i oceniać zagrożenia związane 

z przypadkami przekroczenia dopuszczalnych parametrów 

użytkowania urządzeń, jak też błędów przy projektowaniu 

Budowa 

i eksploatacja 

maszyn i urządzeń 

EU2 - dla zadanych kryteriów dobrać odpowiednio 

parametry maszyny, rozwiązywać  problemy inżynierskie 

związane z eksploatacją wybranych maszyn oraz 

przeprowadzić obliczania sprawności tych dla maszyn 

Elektrotechnika 

i zagrożenia 

elektryczne 

w środowisku pracy 

EU2 - wyjaśnić zasadę działania i bezpiecznego 

użytkowania podstawowych maszyn i urządzeń 

elektrycznych, potrafi zastosować podstawowe zależności 

stosowane w elektrotechnice do obliczania wartości 

wielkości elektrycznych. 

Zarządza 

bezpieczeństwem 

pracy 

EU5 - rozwiązywać proste problemy inżynierskie 

z zakresu opracowania dokumentacji oceny ryzyka 

zawodowego, dostosowanej do specyfiki warunków pracy 

na wybranym stanowisku pracy 

Wentylacja 

i klimatyzacja 

EU2 - dla zadanych kryteriów dobrać odpowiednie 

parametry wentylacji i klimatyzacyjnych oraz 

przeprowadzić obliczania sprawności dla układów 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Techniczne 

bezpieczeństwo 

pracy 

EU4 - Student potrafi opracować zasady przeciwdziałania 

zagrożeniom, posiada umiejętności formułowania 

propozycji działań prowadzących do eliminowania lub 

ograniczania zagrożeń, podjęcia działań zmierzających do 

wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń oraz doboru 

środków ochrony 
ZIPKU_04 

 
dokonywać doboru 

poszczególnych 

elementów procesu 

produkcyjnego               

na etapie projektowania 

i dokonywać zmian przy 

zachowaniu 

obowiązujących 

przepisów prawnych, 

normatywnych oraz 

właściwych dla 

kierunku zarządzanie i 

inżynieria produkcji 

przy zachowaniu 

wysokiej jakości swoich 

działań 

Zarządzanie 

produkcją 

EU2 - zaprezentować proces produkcyjny wybranego 

produktu  w ujęciu technologicznym i przedmiotowym 

oraz dokonać oceny efektywności procesu produkcji, jak 

i jakości pracy. 

Automatyzacja 

i robotyzacja 

procesów 

produkcyjnych 

EU2 - potrafi za pomocą komputera wyznaczyć 

charakterystykę częstotliwościową zadanego układu 

regulacji 

Robotyzacja 

procesów 

przemysłowych 

EU2 - dokonać doboru podstawowych elementy budowy 

robota na etapie projektowania i dokonywać zmian przy 

zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, 

normatywnych  

Modelowanie 

procesów 

automatyki 

przemysłowej 

EU2 - rozpoznać i rozróżnić elementy pneumatyczne, 

hydrauliczne, elektropneumatycznego, 

elektrohydrauliczne 

Sieci przemysłowe EU3 - dokonać doboru i zaprojektować konfigurację 

przykładowej sieci komputerowej 
ZIP KU_05 dobierać i 

wykorzystywać 

właściwe metody i 

narzędzia do realizacji 

zadań inżynierskich 

Badania operacyjne EU6 - potrafi dokonać prawidłowej analizy, interpretacji 

i prezentacji wyników w przypadku podejmowania 

decyzji w warunkach ryzyka i niepewności oraz potrafi 

dokonać matematycznego opisu zagadnień technicznych; 

formułowania modeli matematycznych i ich stosowania. 
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Mechanika 

techniczna 

EU2 - wyznaczać obciążenia wewnętrzne w prostych 

elementach konstrukcyjnych oraz dobierać właściwe 

metody do realizacji obliczeń inżynierskich 

Grafika inżynierska EU1 - wykonywać proste rysunki  techniczne 

z zastosowaniem programu AutoCAD oraz 

z wykorzystaniem norm i standardów inżynierskich 

Logistyka EU1 - kompleksowo rozpatrywać współzależne procesy 

oraz systemy logistyczne z wykorzystaniem metod 

komputerowego wspomagania. 

Komputerowe 

wspomaganie prac 

inżynierskich 

EU2 - tworzyć modele 3D w systemie AutoCAD oraz 

wykorzystywać je w prostych zadaniach projektowych 

Inżynieria 

utrzymania maszyn 

EU3 - potrafi przeprowadzić ocenę jakości 

i bezpieczeństwa funkcjonowania maszyn i urządzeń 

Technologia 

chemiczna 

i zagrożenia 

chemiczne 

w środowisku pracy 

EU3 - zastosować prawidłowy algorytm oceny narażenia 

na substancje chemiczne w środowisku pracy, zna zasady 

pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy 

i metody oznaczania substancji chemicznych na 

stanowiskach pracy, potrafi wykonywać obliczenia 

narażenia na substancje chemiczne i porównywać 

z dopuszczalnymi normatywami higienicznymi. 

Elektrotechnika 

i zagrożenia 

elektryczne 

w środowisku pracy 

EU3 - analizować zagrożenia występujące w  środowisku 

pracy i opracować zasady przeciwdziałania zagrożeniom, 

ma ogólną wiedzę dotyczącą ochrony 

przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia. 

Techniczne 

bezpieczeństwo 

pracy 

EU5 - umiejętnie kontrolować spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa: zasadniczych i minimalnych, potrafi 

przedstawić propozycje przystosowania maszyny do 

spełnienia wymagań minimalnych 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

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

organizacja procesu nauczania i uczenia się 

2.1. Dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z wynikami działalności 

naukowej uczelni w dyscyplinie/dyscyplinach, do której/których jest przyporządkowany kierunek 

oraz w zakresie znajomości języków obcych, ze wskazaniem przykładowych powiązań treści 

kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia oraz dyscypliną/dyscyplinami, do której/których 

kierunek jest przyporządkowany 

Kluczowe treści kształcenia zawarte są w przedmiotach określonych w dyscyplinie wiodącej dla 

kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – inżynieria mechaniczna (wyrażonej 59% pkt. ECTS 

w programie) oraz w przedmiotach reprezentowanych przez dyscypliny powiązane - nauki 

o zarządzaniu i jakości (33% pkt. ECTS) i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (8% pkt. 

ECTS) dla studiów pierwszego stopnia i dla studiów drugiego stopnia - inżynieria mechaniczna (71% 

pkt. ECTS w programie) oraz w przedmiotach reprezentowanych przez dyscypliny powiązane - nauki 

o zarządzaniu i jakości (23% pkt. ECTS) i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (6% pkt. 

ECTS). 

Dobór kluczowych treści kształcenia wynika z przyjętej koncepcji kształcenia i założeń 

programowych dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, profil ogólnoakademicki i obejmuje 

najnowszy stan wiedzy, technologii i technik właściwych dla kierunku.  

Moduły zajęć zostały usytuowane w planie w kierunku zwiększania stopnia trudności 

poszczególnych treści programowych i chronologicznie stanowią logiczną konsekwencję. Program 

studiów zapewnia uzyskanie przez absolwentów wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej 

inżynierii produkcji oraz zarządzania.  
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Kluczowe treści kształcenia z zakresu zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych w procesach 

produkcyjnych zawarte są w modułach podstawowych i kierunkowych m.in. w przedmiotach fizyka 

techniczna, chemia, mechanika. Treści z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń zawarte są 

w przedmiotach budowa maszyn, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. 

W przedmiotach specjalistycznych kluczowe treści dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem 

pracy, zarządzaniem jakością. Kluczowe treści dotyczące różnych gałęzi przemysłu są zawarte 

w przedmiotach kierunkowych i specjalnościowych. 

Treści z zakresu kreowania i wdrażania innowacji zawarte są w przedmiotach: automatyzacja 

i robotyzacja procesów produkcyjnych, zrównoważony rozwój, podczas gdy treści z zakresu 

przeprowadzenia zaawansowanych pomiarów, eksperymentów i badań diagnostycznych oraz  

modelowania komputerowego można odnaleźć zarówno w przedmiotach podstawowych oraz 

kierunkowych: metrologia; fizyka techniczna; mechanika techniczna; automatyzacja i robotyzacja 

procesów produkcji.  

Ponadto grupa zajęć realizująca kluczowe treści z zakresu zarządzania obejmuje m.in. podstawy 

zarządzania, psychologię, zrównoważony rozwój, co pozwala zdobyć umiejętności organizowania 

i zarządzania zespołem ludzkim i procesem.  

Istotną częścią programu na studiach pierwszego stopnia są praktyki zawodowe (160 godz.)  

Tabela nr 18. Przykłady powiązania treści kształcenia z kluczowymi, kierunkowymi efektami uczenia się dla kierunku 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia pierwszego stopnia - WIEDZA 

Symbol EU Kierunkowy efekt Przedmiot Kluczowe treści kształcenia 

ZIP KW_03 zna i rozumie zasady 

i metody zarządzania 

procesami 

w przedsiębiorstwie 

w oparciu o wymagania 

prawne, normatywne 

i jakościowe 

z uwzględnieniem etyki 

zawodowej i przy 

zachowaniu dobrych 

praktyk inżynierskich 

właściwych dla 

studiowanego kierunku 

Zarządzanie 

jakością 

Pojęcia, zasady i metody związane 

z zarządzaniem jakością. Interpretacja 

filozofii zarządzania jakością. Zrozumienie 

celu stosowania filozofii zarządzania 

jakością w zarządzaniu organizacjami 

Zarządzanie 

produkcją 

Zasady zarządzania systemami 

i przedsiębiorstwami produkcyjnymi, 

rozpoznawanie współczesnych urządzeń 

i technik produkcyjnych. Kryteria 

projektowania i podziału organizacji 

produkcji, metodologia zarządzania 

i planowania produkcji 

Logistyka Współzależne procesy oraz systemy 

logistyczne z wykorzystaniem metod 

komputerowego wspomagania. Narzędzia 

i metody wspomagające proces 

podejmowania decyzji logistycznych 

Ergonomia Ocena ciężkości pracy na stanowisku 

roboczym oraz analiza jakościowo - 

ilościowej rodzaju obciążeń i zagrożeń 

w środowisku pracy. Mapowanie procesu 

pracy wraz z identyfikacją zagrożeń 

występujących podczas tego procesu 

w zakresie ergonomii korekcyjnej 

Zintegrowane 

sterowanie 

produkcją 

Strategia zarządzania przepływem produkcji  

Komputerowo zintegrowane zarządzanie 

produkcją 

ZIP KW_04 zna i rozumie metody 

obliczeniowe, narzędzia 

informatyczne i zasady 

grafiki inżynierskiej 

stosowane przy: 

projektowaniu procesów 

Badania operacyjne Obszary i metody wykorzystywane w teorii 

optymalizacji wraz z analitycznym 

rozwiązywaniem układów nierówności  

liniowych oraz budową tablic 

simpleksowych. Optymalizacja 

wielokryterialna oraz  budowa drzewa 
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technologicznych, 

zarządzaniu procesami 

w przedsiębiorstwie, 

interpretacji otrzymanych 

wyników badań 

i podejmowanych 

działaniach 

decyzyjnego w warunkach ryzyka 

i niepewności 

Fizyka techniczna Zjawiska fizyczne zachodzące w procesach 

produkcji oraz problematyka używanej 

technologii.  Zastosowanie tej wiedzy do 

identyfikacji występujących zagrożeń 

fizycznych w środowisku pracy 

Automatyzacja 

i robotyzacja 

procesów produkcji 

Możliwości zastosowania technik cyfrowych. 

Podstawy sterowania automatycznego 

Metrologia Podstawy metrologii, jednostki wielkości 

fizycznych, wzorce, przyrządy pomiarowe 

i metody pomiarów. Analizy i oceny 

niepewności wyników pomiarowych 
 

Tabela nr 19. Przykłady powiązania treści kształcenia z kluczowymi kierunkowymi efektami uczenia się dla kierunku 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia pierwszego stopnia - UMIEJĘTNOŚĆ 

Symbol EU Kierunkowy EU Przedmiot Kluczowe treści kształcenia 

ZIP KU_01 potrafi wykorzystywać 

różne źródła informacji, 

właściwie interpretować, 

wyciągać wnioski oraz 

formułować i uzasadniać 

opinie do postawionych 

zadań inżynierskich i przy 

rozstrzyganiu dylematów 

zawodowych  

Zarządzanie 

jakością 

Umiejętność stosowania filozofii zarządzania 

jakością, jej celu w zarządzaniu organizacjami 

Nauka 

o materiałach 

Badania  budowy (struktury) materiałów 

inżynierskich i wpływu struktury tych materiałów 

na ich własności i zakres praktycznego stosowania 

w technice 

Techniki 

i procesy 

wytwarzania 

Podstawowe metody i technologie wytwarzania, 

planowanie i optymalizacja procesów. Planowanie 

i optymalizacja procesu wytwórczego 

z uwzględnieniem rozmiaru produkcji, wydajności 

procesu, różnorodności produkowanych wyrobów 

ZIP KU_03 potrafi wykorzystywać 

posiadaną wiedzę, używać 

właściwych metod i 

narzędzi,  

w tym  technik 

informacyjnych do 

rozwiązywania zadań w 

warunkach nie  

w pełni przewidywalnych 

i do rozwiązywania 

problemów 

występujących  

w procesach  

produkcyjnych oraz na 

stanowisku pracy, analizy 

wyników,  

w tym ich interpretacji 

Ekologia 

i zarządzanie 

środowiskowe 

Zagadnienia z zakresu ekologii: od poziomu 

globalnego (energia i materia w biosferze) poprzez 

funkcjonowanie ekosystemów, populacji, aż do 

funkcjonowania osobnika w środowisku. Systemy 

zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie 

Informatyka System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych na 

przykładzie MS Access. Tworzenie przykładowej 

bazy danych zgodnie z modułem S1 ECDL 

Nauka o 

materiałach 

Budowa materiałów inżynierskich i wpływ 

struktury tych materiałów na ich własności 

i zakres praktycznego stosowania w technice 

Mechanika 

techniczna   

Umiejętność wyznaczania obciążeń wewnętrznych 

i naprężeń dopuszczalnych w prostych elementach 

konstrukcyjnych.  Analiza i ocena zagrożeń 

związanych z przypadkami przekroczenia 

dopuszczalnych parametrów użytkowania 

urządzeń, jak też błędów przy projektowaniu 

Grafika 

inżynierska 

Umiejętność czytania rysunku technicznego oraz  

umiejętności tworzenia rysunku technicznego 

w programie AutoCAD 

 

Tabela nr 20. Przykłady powiązania treści kształcenia z kluczowymi kierunkowymi efektami uczenia się dla kierunku 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia pierwszego stopnia - KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol EU Kierunkowy EU Przedmiot Kluczowe treści kształcenia 

ZIP KS_03 jest gotów do identyfikacji 

i rozstrzygania dylematów 

związanych 

Robotyzacja  

procesów  

przemysłowych 

podstawowe elementy wykorzystywane przy 

budowie robotów, wykorzystanie robotów 

w różnych gałęziach gospodarki, systemy 

zabezpieczeń na stanowiskach zrobotyzowanych 
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z wykonywanym 

zawodem, jak również do 

myślenia i działania w 

sposób przedsiębiorczy  

 

Elektrotechnika analiza zagrożeń występujących w środowisku 

pracy, metody diagnozy, sposoby zapobiegania 

zagrożeniom 

Systemy 

zarządzania 

jakością 

wymagania stawiane przez standardy zarządzania 

jakością w wybranych branżach. zasadami 

wdrażania systemów zarządzania jakością, 

dokumentacją SZJ 

Ekologia 

i zarządzanie 

środowiskowe 

zagadnienia z zakresu ekologii: od poziomu 

globalnego (energia i materia w biosferze) poprzez 

funkcjonowanie ekosystemów, populacji, aż do 

funkcjonowania osobnika w środowisku, analiza 

i ocena wielkości zagrożenia poszczególnych 

ekosystemów jako rezultat lokalnych i regionalnych 

efektów zanieczyszczenia środowiska naturalnego 

(smog, kwaśne opady) 

 

Tabela nr 21. Przykłady powiązania treści kształcenia z kluczowymi, kierunkowymi efektami uczenia się dla kierunku 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia – WIEDZA 

symbol EU kierunkowy efekt przedmiot kluczowe treści kształcenia 

ZIP KW_02 zna i rozumie 

w pogłębionym stopniu 

wybrane fakty, obiekty 

i zjawiska oraz 

dotyczące ich metody 

i teorie wyjaśniające 

złożone zależności 

miedzy nimi, 

stanowiące 

zaawansowana wiedzę 

ogólną obejmującą 

kluczowe zagadnienia 

dla kierunku 

Zarządzanie i Inżynierii 

Produkcji 

Organizacja 

systemów 

produkcyjnych 

 

Analiza i planowanie w zakresie różnych 

form realizacji systemów produkcyjnych w zakresie 

ich dynamiki i spójności. Kryteria ekonomiczne, 

organizacyjne i zarządcze w nowoczesnych 

koncepcjach organizacji systemów produkcyjnych 

Zintegrowane 

systemy 

zarządzania 

 

Zintegrowanymi systemami zarządzania w 

kontekście współczesnej produkcji, również 

produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Zarządzania zapasami, zdolnością produkcyjną oraz 

planowania materiałowego. Wdrażania ZSZ 

w małych oraz dużych przedsiębiorstwach 

Prognozowanie 

i symulacja 

w przedsiębiorst

wie 

 

Obszary i metody prognozowania wykorzystywane 

w działalności przedsiębiorstwa. Wybrane metody 

prognozowania z wykorzystaniem komputerowego 

wspomagania. Analiza i ocena dokładności metod 

prognostycznych w ocenie wybranych szeregów 

czasowych 

Zarządzanie 

projektami 

 

Fazy projektu oraz cyklu życia projektu, 

identyfikacja i zrozumienie źródeł oraz  czynników 

mających wpływ na realizację projektu, 

wprowadzenie grup procesów w zarządzaniu 

projektami. Zarządzanie ryzykiem, poznanie sposobu 

wdrażania projektu oraz zastosowania zasad 

w  praktyce na wybranym przykładzie 

Ekorozwój 

 

Założenia realizacji zrównoważonego rozwoju na 

różnych szczeblach zarządzania. Odpowiedzialność 

podmiotowa za straty środowiskowe. Analiza i ocena 

realizacji zrównoważonego rozwoju przez 

samorządy lokalne i przedsiębiorstwa 
ZIP KW_02 zna i rozumie 

w pogłębionym stopniu 

zasady i metody 

stosowane w procesach 

projektowania 

i zarządzania 

przedsiębiorstwem 

uwzględniające 

zagrożenia fizyczne i 

chemiczne oraz wpływ 

tych zagrożeń na 

Zarządzanie 

strategiczne 

Pojęcia, zasady i kanony wiedzy o zarządzaniu 

strategicznym wraz z umiejscowieniem go 

w naukach o zarządzaniu. Proces analizy 

strategicznej oraz tworzenia planu strategicznego 

w organizacji 

Szacowanie 

ryzyka 

zawodowego 

 

Identyfikacja czynników zagrożeń występujących 

w środowisku pracy. Opracowanie procedury oraz 

dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 

Czynniki 

chemiczne 

i biologiczne 

Natura i źródła zagrożeń chemicznych 

i biologicznych w środowisku pracy. Prawne 

regulacje w zakresie ochrony pracowników przed 
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środowisko pracy 

i środowisko naturalne 
w środowisku 

pracy 

zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi w 

środowisku pracy. Środki i metody ochrony przed 

zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi, w tym 

nabycie umiejętności doboru i stosowania środków 

Chemia 

środowiskowa 

 

Cykl obiegu podstawowych pierwiastków i ich 

znaczenie dla zmian globalnych w środowisku. 

Dokonywanie obliczeń w chemii atmosfery, 

hydrosfery i pedosfery oraz przedstawianie procesów 

chemicznych zachodzących w środowisku za 

pomocą równań reakcji 

 

Tabela nr 22. Przykłady powiązania treści kształcenia z kluczowymi kierunkowymi efektami uczenia się dla kierunku 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia - UMIEJĘTNOŚĆ 

symbol EU  kierunkowy EU przedmiot kluczowe treści kształcenia 

ZIP KU_02 potrafi właściwie 

interpretować pozyskane 

informacje, 

wykorzystywać zdobytą 

wiedzę, a także wyciągać 

wnioski oraz formułować 

i wyczerpująco uzasadniać 

opinie 

Prognozowanie 

i symulacja 

w przedsiębiorstwie 

 

Stosowania wybranych metod symulacji z wykorzystaniem 

komputerowego wspomagania. Metody symulacji 

wykorzystywane w działalności przedsiębiorstwa 

Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi 

 

Zasady nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi, 

w tym z procesem zbierania, segregowania i składowania 

odpadów komunalnych. Analiza i ocena rozwiązań 

organizacyjnych i technologicznych  w gospodarce 

odpadami, w tym klasyfikacji i segregacji odpadów 

Ergonomia 

w kształtowaniu 

warunków pracy 

 

Budowa kryteriów projektowych dla wybranych stanowisk 

pracy w aspekcie wymogów ergonomii korekcyjnej  

i koncepcyjnej. Aplikacja aktów normatywno-prawnych 

i przede wszystkim dyrektyw Unii Europejskiej, do oceny  

układu człowiek – maszyna, człowiek – środowisko pracy 

w aspekcie redukcji występujących zagrożeń 
ZIP KU_03 potrafi pracować 

indywidualnie i w zespole 

w sposób zapewniający 

realizację zadania w 

założonym terminie i 

podejmować wiodącą rolę 

w zespołach 

Systemy 

wspomagania 

decyzji 

i zarządzania 

wiedzą 

Kompetencje w zakresie identyfikowania społeczeństwa 

wiedzy i mechanizmów jego działania. Umiejętności 

w zakresie wspomagania decyzji i metod ich stosowania 

Organizacja 

i metodyka prac 

badawczych 

i rozwojowych 

Metodologiczne uwarunkowania pisania prac badawczych. 

Organizacja i etapy prowadzenia badań naukowych. 

Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane 

w badaniach naukowych 

Techniczne 

bezpieczeństwo 

pracy 

Wymagania w zakresie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy ujętych w obowiązujących aktach prawnych. 

Dobór i stosowanie urządzeń i systemów do eliminowania 

lub minimalizacji zagrożeń w środowisku pracy, 

odpowiednio do zagrożeń technicznych występujących  

w środowisku pracy 

Wypadki przy 

pracy - metodyka 

postępowania 

Procedura postępowania powypadkowego oraz jej 

podstawa prawną. Sporządzanie dokumentacji 

powypadkowej. Ustalanie okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy 

Zarządzanie 

procesowe 

 

Zarządzanie procesowe oraz umiejętność wdrażania 

zarządzania procesowego w organizacji. Kształtowanie 

umiejętności z zakresu klasyfikacji procesów 

w organizacjach oraz o sposobach zarządzania nimi 

 

Tabela nr 23. Przykłady powiązania treści kształcenia z kluczowymi kierunkowymi efektami uczenia się dla kierunku 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia - KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

symbol EU  kierunkowy EU przedmiot kluczowe treści kształcenia 

ZIP KS_01 jest gotów do krytycznej 

analizy skutków 

działalności inżynierskiej 

w tym jej wpływu na 

środowisko pracy 

i środowisko naturalne, 

Zarządzanie 

strategiczne 

 

Wybrane metody zarządzania strategicznego i analiz 

rynkowych. Współpraca w grupie w celu opracowywania 

złożonych dokumentów oraz ich prezentacji przy 

wykorzystaniu odpowiednich kompetencji. 

Technologia  

chemiczna 

Prawa i metody obliczeniowe przy projektowaniu 

technologii chemicznych, w tym obliczeń 
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i związanej z tym 

odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje, 

a w przypadku trudności 

z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

zasięgania opinii 

ekspertów 

 termochemicznych i stechiometrycznych. Interpretacja 

schematów technologicznych oraz projektowanie 

schematów w odniesieniu do konkretnego procesu. 

Ekorozwój 

 

Założenia realizacji zrównoważonego rozwoju na różnych 

szczeblach zarządzania. Odpowiedzialność podmiotowa za 

straty środowiskowe. Główne zagrożenia środowiskowe, 

istota, zakres przedmiotowego zrównoważonego rozwoju. 

Odnawialne źródła 

energii 

Analiza i ocena efektywności inwestycji w alternatywne 

źródło energii. Rodzaje źródeł energii oraz możliwości ich 

wykorzystania. 

 

2.2. Dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań 

metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

w tym w szczególności umożliwiających przygotowanie studentów do prowadzenia działalności 

naukowej w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany 

lub udział w tej działalności, stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych 

technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również nabycie kompetencji językowych 

w zakresie znajomości języka obcego 

W procesie kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji stosuje się następujące 

metody kształcenia:  

1) podające – wykład informacyjny, prelekcja 

2) problemowe – wykład problemowy i konwersatoryjny, analiza przypadków, symulacje 

3) eksponujące – pokazy, ekspozycje; programowe – zapoznawanie studentów z treściami norm, 

aktów prawnych 

4) praktyczne – ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, projektowanie.  

Tabela nr 24. Dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod z efektami 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

metody cecha wyróżniająca efekty uczenia się 

podające (asymilacji 

wiedzy) 

pośrednie lub bezpośrednie 

przekazywanie wiedzy (treści 

programowych) 

ZIP KW_02, ZIP KW_03, ZIP KS_04 

problemowe dominacja uczenia się nad nauczaniem, 

wymiana zdań, uczenie się przez 

odkrywanie 

ZIP KW_02, ZIP KW_04, ZIP KW_05,  

ZIP KU_05, ZAI KS_03 

eksponujące zapoznanie z treścią wykorzystując 

przedmiot rzeczywisty lub sfilmowany 

ZIP KW_04, ZIP KS_02 

programowe liniowe, rozgałęzione, blokowe, mieszane ZIP KW_04, ZIP KU_02, ZIP KU_06,  

ZIP KS_04 

praktyczne działanie, bezpośrednie poznanie 

rzeczywistości oraz możliwość 

wykorzystanie posiadanej wiedzy do 

rozwiązywania praktycznych zagadnień 

ZIP KU_02, ZIP KU_3, ZIP KU_05, ZIP K_6, 

ZIP KU_07, ZIP KS_03  

 

W procesie kształcenia studentów znaczącą rolę odgrywają nowoczesne laboratoria. Akcent na 

zajęciach laboratoryjnych położony jest na metody aktywizujące studenta i umożliwiające rozwijanie 

umiejętności oraz kompetencji społecznych, np. 

1) realizacja zadania w grupie czteroosobowej (przy całym składzie grupy maks. 18 osób) 

podczas ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i aparatury 

pozwala na zdobycie umiejętności praktycznych związanych z przyszłym zawodem, jak 
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i wzmocnieniem kompetencji społecznych oraz nabyciem doświadczenia w pracy zespołowej 

(ZIP KU_07, ZIP KU_05, ZIP KU_02, ZIP KS_02) 

2) zajęcia w laboratorium komputerowym (18 osób w grupie) pozwalają rozwinąć umiejętność 

posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi (realizacja efektu uczenia się 

ZIP KU_ 05, ZIP KS_04, ZIP KS_03) 

3) zajęcia audytoryjne z języka angielskiego (20 osób w grupie) zawierają treści programowe 

z języka angielskiego ogólnego (poznają również słownictwo z zakresu nauk technicznych). 

W tym procesie kształcenia są stosowane metody kształcenia umiejętności lingwistycznych 

(ZIP KU_02, ZIP KU_05, ZIP KU_06, ZIP KS_04, ZIP KS_03) 

2.3. Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

Podstawę dopuszczającą wprowadzenie kształcenia metodą i technikami kształcenia na odległość 

stanowi Uchwała nr 28/2019/20 Senatu WSZOP z dnia 25 września 2020 r. zgodnie z którą liczba 

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

kształcenia na odległość nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS na studiach stacjonarnych  

(wcześniej obowiązująca Uchwała nr 17/2007/08 Senatu WSZOP z dnia 1 lutego 2008 r. dopuszczała 

kształcenia w formie zdalnej maksymalnie do 20% programu studiów wyrażonego w punktach ECTS). 

Do czasu sprzed pandemii COVID-19 kształcenie na kierunku ZIP odbywało się wyłącznie 

z bezpośrednim udziałem prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni.  

W okresie obowiązywania ograniczenia funkcjonowania Uczelni spowodowanego pandemią 

COVID-19 zajęcia oraz weryfikacja efektów uczenia realizowane były co do zasady w formie zdalnej 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość kolejno na podstawie Zarządzenia 

nr 8/2019/2020 Rektora WSZOP z dnia 17 marca 2020 r., Zarządzenia nr 19/2019/2020 Rektora 

WSZOP z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz Zarządzenia nr 26/2019/2020 Rektora WSZOP z dnia 

30 września 2020 r. 

Obowiązującą formą zajęć jest forma: 

1) synchroniczna – zajęcia z wykorzystaniem kamery i mikrofonu Platforma ClickMeeting / 

Platformy Teams 

2) asynchroniczna – zajęcia realizowane w formie kursu na Platformie Edukacji Zdalnej WSZOP 

(Platforma Moodle). 

Egzaminy i zaliczenia w pierwszych terminach realizowane były w formie zdalnej, tj. wszyscy 

studenci przystępowali do egzaminu pisemnego w jednym czasie (ta sama data i godzina, 

z wyznaczonym limitem czasowym), co miało na celu minimalizować zagrożenia związane 

z niesamodzielnym zdawaniem egzaminu lub korzystania z niedozwolonych pomocy. Z uwagi na fakt, 

że w przypadku pisemnych egzaminów/zaliczeń poprawkowych zagrożenie niesamodzielnego 

zdawania egzaminu było większe niż podczas egzaminów i zaliczeń realizowanych w pierwszym 

terminie (egzaminowany student mógł skorzystać z pomocy studenta, który już zdał egzamin 

w pierwszym terminie) pisemne egzaminy/zaliczenia poprawkowe przeprowadzane były stacjonarnie 

w siedzibie Uczelni z zachowaniem reżimu sanitarnego (do egzaminów poprawkowych przystępowało 

mniej studentów). Egzaminy dyplomowe realizowane były w siedzibie Uczelni w bezpośrednim 

kontakcie. Forma zdalna egzaminów dyplomowych jest dopuszczona na wniosek studenta złożony do 

dyrektora Kolegium. 

W semestrze zimowym 2021/22 – ze względu na trwającą pandemię COVID-19 – zajęcia 

zaplanowano w formie hybrydowej (Zarządzenie nr 25/2020/21 Rektora WSZOP z dnia 27 września 

2021 r.) Uczelnia posiada odpowiednią infrastrukturę do realizacji zajęć zdalnych - we wszystkich 

salach wykładowych i laboratoriach zainstalowano kamery umożliwiające wysokiej jakości transmisję 

dźwięku i obrazu na odległość za pomocą Platformy TEAMS. Obecni na sali studenci mają zapewnione 
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standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Zajęcia do realizacji w formie wyłącznie zdalnej zostały 

wybrane z uwzględnieniem formy, stosowanej metody nauczania, możliwości weryfikacji efektów 

uczenia się, a także przygotowania nauczycieli do zajęć w formie online. 

2.4. Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych  

i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również 

możliwości realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia 

Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 

realizowane jest poprzez możliwość indywidualnego programu studiów bądź indywidualnego planu 

studiów ze względu na sytuację osobistą studenta (np. pracę zawodową, opiekę nad dzieckiem, chorobę 

lub niepełnosprawność). Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) może być przyznana także na 

wniosek studenta, który osiąga sukcesy w sporcie, realizuje studia i odbywa praktykę za granicą lub 

studiuje na więcej niż jednym kierunku.  

Na kierunku ZIP mała liczebność grup laboratoryjnych, ćwiczeniowych sprzyja indywidualizacji 

procesu nauczania. Realizacja dyżurów i konsultacji indywidualnych (bezpośrednich jak i w trybie 

zdalnym) sprzyja dostosowaniu procesu uczenia się do indywidualnych potrzeb studentów.  

W ramach projektu „Sprawna uczelnia – sprawny student. Model wsparcia studentów 

z niepełnosprawnością we WSZOP” z programu POWER są realizowane dodatkowe formy wsparcia 

dla studentów z niepełnosprawnością (szkolenia dające uprawnienia zawodowe, zaawansowane 

lektoraty z języka angielskiego, zajęcia sportowe – obozy i treningi oraz wsparcie terapeutyczne) oraz 

szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej w zakresie realizacji potrzeb osób 

z niepełnosprawnością. 

Z kursu języka angielskiego skorzystały 4 osoby z niepełnosprawnością; ze wsparcia 

terapeutyczno-psychologicznego – 9 osób z niepełnosprawnością; z doradztwa edukacyjno-

zawodowego – 1 osoba z niepełnosprawnością, z obozu sportowego – 3 osoby z niepełnosprawnością. 

Ze szkoleń dla kadry WSZOP z zakresu realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnością skorzystało 

dotychczas 50 pracowników. 

W okresie od roku akademickiego 2019/20 do 2021/22 w łącznie na kierunku ZIP studiowało 21 

studentów z niepełnosprawnością oraz 20 studentów w ramach IOS. 

2.5 Harmonogram realizacji studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz 

studentów, zajęć lub grup zajęć związanych z działalnością naukową prowadzoną w uczelni oraz 

zajęć lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, 

jak również zajęć lub grup zajęć do wyboru 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizowane są przez 

siedem semestrów. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. Kształcenie w formie 

niestacjonarnej realizowanie jest w zjazdach sobotnio-niedzielnych, po około 24 godziny dydaktyczne 

w ramach zjazdu. 

Plany studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na specjalnościach Zarządzanie Jakością oraz 

Procesy Automatyzacji i Robotyzacji Przemysłowej obejmują 1354 godz. realizowanych 

w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim. Specjalność Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

obejmuje 1369 godz. Plan studiów zawiera praktyki zawodowe w wymiarze 160 godz. W planie 

wyodrębniono wyodrębnia następujące grupy przedmiotów: 
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1) grupa zajęć ogólnych (A) w wymiarze 165 godz. (27 ECTS) obejmuje zajęcia z psychologii, 

podstaw prawa, logiki, technologię informacyjną, które realizowane są w trakcie pierwszego 

roku studiów oraz język obcy, prawo pracy i zajęcia z kultury języka 

2) grupa zajęć podstawowych (B) w wymiarze 279 godz. (48 ECTS) obejmuje zajęcia z fizyki 

technicznej, matematyki, statystyki, badań operacyjnych, chemii, mikro i makroekonomii, 

wprowadzenie do obliczeń inżynierskich, planowanie i realizację badań w procesach 

wytwarzania, ekologię i zarządzanie środowiskowe 

3) grupa zajęć kierunkowych (C) w wymiarze 435 godz. (69 ECTS) obejmuje podstawy 

zarządzania (realizowane na I semestrze), zarządzanie jakością (II semestr) i kolejno 

w semestrze III:  techniki i procesy wytwarzania, nauka o materiałach, metrologia, 

informatyka, w semestrze IV: zarządzanie produkcją, mechanika techniczna, grafika 

inżynierska, w semestrze V: automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, budowa 

i eksploatacja maszyn i urządzeń, w semestrze VI: komputerowe wspomaganie prac 

inżynierskich i projekt inżynierski 

4) repetytorium inżynierskie (D) – 45 godz. (11 ECTS) 

5) praktyka zawodowa (E) – 160 godz. (6 ECTS) 

6) moduły do wyboru (obierane po 4 semestrze): 

 Zarządzanie Jakością obejmującej dziewięć przedmiotów w łącznym wymiarze 270 godz. 

(49 ECTS): systemy zarządzania jakością, statystyczne metody kontroli jakości, systemy 

kontroli jakości w procesach produkcyjnych, metody projektowania jakości, audytowanie 

systemów jakości, lean production, zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej, 

inżynieria utrzymania maszyn 

 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy obejmującej dwanaście przedmiotów  wymiarze 285 godz. 

(49 ECTS): technologia chemiczna i zagrożenia chemiczne w środowisku pracy, 

ergonomia, elektrotechnika i zagrożenia elektryczne w środowisku pracy, toksykologia 

przemysłowa, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, metodyka szkoleń bhp, wentylacja 

i klimatyzacja, zagrożenia fizyczne w środowisku pracy, postępowanie powypadkowe, 

techniczne bezpieczeństwo pracy, zagrożenia pożarowe, choroby zawodowe i profilaktyka 

 Procesy Automatyzacji i Robotyzacji Przemysłowej obejmującej dziewięć przedmiotów 

w wymiarze 270 godz. (49 ECTS): podstawy automatyki przemysłowej, sterowniki 

przemysłowe (PLC), robotyzacja procesów przemysłowych, zintegrowane sterowanie 

produkcją, modelowanie procesów automatyki przemysłowej, miernictwo przemysłowe 

i systemy pomiarowe, technologie informacyjne w automatyce i robotyce, systemy 

mechatroniczne, sieci przemysłowe. 

Wykaz zajęć realizowanych na studiach pierwszego stopnia związanych z prowadzoną w Uczelni 

działalnością naukową przestawiono w tabeli nr 30. Z grupy zajęć podstawowych są to cztery 

przedmioty, którym przypisano 14 ECTS; z grupy zajęć kierunkowych trzynaście i 66 ECTS. Razem 

dla specjalności Zarządzanie Jakością oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zajęcia związane 

z działalnością naukową stanowią 113 ECTS (54%), dla specjalności Procesy Automatyzacji 

i Robotyzacji Przemysłowej 106 ECTS. 

W programie studiów pierwszego stopnia do zajęć do wyboru zalicza się zajęcia z języka obcego, 

projekt inżynierski, praktyki zawodowe oraz zajęcia specjalnościowe w łącznym wymiarze 69 ECTS, 

co stanowi 33% ogólnej liczby punktów ECTS. 

Kompetencje w zakresie znajomości języka obcego studenci nabywają na zajęciach w formie 

lektoratu, w III i IV semestrze studiów. Na studiach niestacjonarnych wymiarze 60 godz. dydaktycznych 

(8 ECTS). 
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Program studiów skomponowany został w sposób umożliwiający studentom stopniowe rozwijanie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Przedmioty ogólne i kierunkowe realizowane są 

w semestrach początkowych, przedmioty specjalnościowe od V semestru.  

Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (3 semestry – 90 ECTS) plan określa 600 godzin 

dydaktycznych na specjalności Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami oraz 615 godzin 

dydaktycznych na specjalności  Europejski Menedżer BHP. 

W programie studiów drugiego stopnia wyodrębniono grupy przedmiotów: 

1) grupa zajęć kierunkowych (A) w wymiarze 270 godz. (40 ECTS) zawiera: filozofię świata 

i techniki, organizację procesów produkcyjnych, zintegrowane systemy zarządzania, 

prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, systemy wspomagania decyzji i zarządzania 

wiedza, technologie chemiczne, zarządzanie projektami, organizację i metodykę prac 

badawczych i rozwojowych, zarządzanie strategiczne, komputerowe wspomaganie procesów 

produkcyjnych 

2) seminarium dyplomowe (B) w wymiarze 45 godz. (20 ECTS) realizowane przez wszystkie 

semestry studiów. 

Po I semestrze studenci dokonują wyboru specjalności: 

1) Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami. Moduł obejmuje dziesięć przedmiotów 

w wymiarze 285 godz. (30 ECTS): zarządzanie procesowe, ekotoksykologia, ekorozwój, 

audyt energetyczny, odnawialne źródła energii, chemia środowiska, gospodarka odpadami 

komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa i technologie oczyszczania ścieków, ochrona 

powierzchni ziemi i rewitalizacja terenów zdegradowanych, gospodarka odpadami 

w procesach produkcyjnych 

2) Europejski Menedżer BHP. Moduł obejmuje jedenaście przedmiotów w wymiarze 300 godz. 

(30 ECTS): szacowanie ryzyka zawodowego, ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, 

prawo pracy w ujęciu międzynarodowym, czynniki chemiczne i biologiczne w środowisku 

pracy, prawna ochrona pracy – organy nadzoru nad warunkami pracy, czynniki fizyczne 

w środowisku pracy oraz prace szczególnie niebezpieczne, wypadki przy pracy – metodyka 

postępowania, aspekty ochrony zdrowia pracowników, techniczne bezpieczeństwo pracy, 

kultura bezpieczeństwa, systemy szkoleń w zakresie BHP. 

Zajęcia realizowane na studiach drugiego stopnia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością 

naukową zestawione zostały w tabeli nr 31.  Dla specjalności Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarką 

Odpadami jest to piętnaście przedmiotów i 63 ECTS (70%), dla specjalności Europejski Menedżer BHP 

trzynaście przedmiotów i 60 ECTS (67%).  

Zajęcia do wyboru, do których zalicza się zajęcia specjalnościowe oraz seminarium dyplomowe 

stanowią 50 ECTS (55%). 

2.6. Dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także 

liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem harmonogramu zajęć (w przypadku, gdy uczelnia prowadzi na ocenianym 

kierunku studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić 

odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) 

Plan studiów pierwszego stopnia zakłada podział na moduły: grupa zajęć ogólnych, grupa zajęć 

podstawowych, grupa zajęć kierunkowych, repetytorium inżynierskie, praktyka zawodowa i grupa zajęć 

specjalnościowych. Plan studiów drugiego stopnia zakłada podział na moduły: grupa zajęć 

kierunkowych, seminarium dyplomowe i grupa zajęć specjalnościowych. Liczba godzin dla 
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poszczególnych grup oraz odpowiadające im punkty ECTS przedstawiono w tabeli nr 25 i 26, podział 

na formę zajęć oraz punkty ECTS.  

Tabela nr 25. Liczba godzin przypisana poszczególnym modułom przedmiotowym i formom zajęć na studiach niestacjonarnych 

– studia pierwszego stopnia 

moduł przedmiotowy godziny 
ECT

S 

liczba godzin 

wyk./kon. ćw. lab. proj. 

Grupa zajęć ogólnych 165 27 75 0 90 0 

Grupa zajęć podstawowych 279 48 144 90 30 15 

Grupa zajęć kierunkowych 435 69 180 45 165 45 

Repetytorium inżynierskie 11 11 45 0 0 0 

Praktyka zawodowa 160 6 0 0 0 160 

Grupa zajęć specjalnościowych 

ZJ/BHP/PARP* 
270/285/270 49 135/144/135 45/60/15 15/66/105 75/15/15 

RazemZJ/BHP/PARP 1354/1369/1354 210 525 225 300 840 

*ZJ – Zarządzanie Jakością, BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, PARP – Procesy Automatyzacji i Robotyzacji 

Przemysłowej 

 

Tabela nr 26. Liczba godzin przypisana poszczególnym modułom przedmiotowym i formom zajęć na studiach niestacjonarnych 

– studia drugiego stopnia 

moduł przedmiotowy godziny ECTS 
liczba godzin 

wykład kon. ćw. lab. proj. sem. 

Grupa zajęć kierunkowych 270 40 135 30 15 45 45 0 

Seminarium dyplomowe 45 20 0 0 0 0 0 45 

Grupa zajęć specjalnościowych 

ZŚGO/EMBHP* 
285/300 30 135/90 15/0 15/129 60/81 60/0 0 

RazemZŚGO/EMBHP 600/615 90 270/225 45/30 30/144 105/126 105/45 45/45 

*ZŚGO – Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami, EMBHP – Europejski Menedżer BHP 

Specjalności na studiach pierwszego  stopnia są obierane przez studentów pod koniec 4 semestru 

a treści programowe modułu są powiązane tematycznie i wykorzystują wiedzę i umiejętności  

z zakresu modułów podstawowego i kierunkowego. Moduł kierunkowy nakłada się czasowo na moduł 

specjalnościowy, co jest celowym zabiegiem, gdyż niektóre treści programu wymagają zaliczenia 

modułu podstawowego i części zajęć obejmujących moduł kierunkowy. Równolegle do powyższych 

modułów prowadzone są zajęcia z modułu ogólnego. Na studiach drugiego stopnia specjalności są 

obierane przez studentów pod koniec 1 semestru. Treści programowe są powiązane tematycznie  

i wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu modułów kierunkowego. 

Forma zajęć oraz liczebność grup określone są uchwałami Senatu WSZOP (nr 27/2013/14 z dnia 

26 września 2014 r. oraz nr 12/2015/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r.). Liczba studentów na poszczególnych 

zajęciach wynosi: wykłady – 120, ćwiczenia – 36, laboratoria – 18, lektoraty – 20, konwersatoria – 72, 

zajęcia z wychowania fizycznego – 36 przy zachowaniu wymaganej liczby instruktorów, seminaria – 

do 36 osób. Ze względu na specyfikę studiów inżynierskich liczba osób przypadająca na poszczególne 

zajęcia jest niższa od określonej w Uchwałach. Średnia liczba studentów przypisana do realizacji 

poszczególnych form zajęć jest przedstawiona w tabeli nr 27. 
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Tabela nr 27. Średnia liczba studentów uczestniczących w poszczególnych formach zajęć. 

forma zajęć wykład ćwiczenia laboratoria lektoraty projekt 

średnia liczba 

studentów 

w grupie 

81 36 14-18 20 36 

2.7. Program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiar i termin realizacji oraz 

dobór instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk 

Praktyki zawodowe podlegają zaliczeniu na ocenę zgodnie z programem praktyk zawodowych 

określonym w karcie przedmiotu. Celem praktyk jest przygotowanie studenta do samodzielnego 

pełnienia ról zawodowych, w szczególności uzyskanie efektów uczenia się, pogłębienie wiedzy 

zdobytej na studiach, umiejętności praktycznych oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy 

zawodowej. Wymiar praktyk na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, profil ogólnoakademicki 

wynosi jeden miesiąc (160 godzin). Praktyki mogą być realizowane w trakcie wakacji lub w ciągu roku 

akademickiego pod warunkiem, że nie kolidują z zajęciami. Są realizowane w instytucjach 

umożliwiających wykorzystanie i rozwój praktycznych umiejętności z obszaru zarządzania/ inżynierii 

produkcji. 

Aktualnie obowiązujące zasady oraz organizację praktyk określa Regulamin praktyk zawodowych 

studentów WSZOP (Zarządzenie Rektora WSZOP z dnia 29 września 2021 r.), zgodnie  

z którym realizacja praktyk odbywa się na podstawie skierowania dyrektora Kolegium lub wniosku 

studenta o wyrażenie zgody na realizację praktyk w wybranym podmiocie lub miejscu zatrudnienia.  

Podstawę zaliczenia praktyk stanowi: 

 uzyskanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w karcie przedmiotu Praktyki 

zawodowe 

 uzyskanie pozytywnej oceny zakładowego opiekuna praktyk z realizacji praktyk 

 zrealizowanie ponad połowy zadań z katalogu zadań zawodowych określonych przez 

dyrektora Kolegium  

 uzyskanie pozytywnej oceny uczelnianego opiekuna praktyk z zadań wykonywanych w czasie 

praktyk i/lub zadań/pytań zadanych studentowi przez uczelnianego opiekuna praktyk.  

Zaliczenia praktyk dokonuje uczelniany opiekun praktyk na podstawie zaświadczenia z realizacji 

praktyk, sprawozdania z realizacji praktyk, weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów uczenia się 

udokumentowanych w protokole zaliczenia praktyk. Zaliczenie praktyk może odbyć się na podstawie 

zaświadczenia o odbyciu praktyk w ramach studiów na innej uczelni, pod warunkiem zgodności 

z wymogami określonymi w ww. regulaminie, w tym efektami uczenia się dla praktyk określonych 

w programie studiów. Ocenę z praktyk stanowi średnia ocen wystawionych przez zakładowego 

opiekuna praktyk oraz uczelnianego opiekuna praktyk w przypadku realizacji praktyk w podmiocie 

organizującym praktykę, a w przypadku realizacji praktyk w miejscu zatrudnienia będącego własną 

działalnością gospodarczą studenta - ocena wystawiona przez uczelnianego opiekuna praktyk. 

Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania aktualnie ma zawartch 39 umów o współpracy 

w dziedzinie kształcenia i badań naukowych z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, które  

zadeklarowały wolę przyjęcia  studentów ZIP na praktykę. Analiza zrealizowanych praktyk wykazała, 

że studenci preferują samodzielny wybór miejsca odbywania praktyk, przykładowo w latach 2019/20 

oraz 2020/21 na podstawie umów o współpracy praktyki realizowane były w 3 podmiotach otoczenia 

społeczno-gospodarczego, z którymi Uczelnia zawarła umowę tj. w Acerol Mittal Poland s.a., Nitroerg 

s.a. oraz Tauron Wytwarzanie s.a. Część studentów preferuje realizację praktyki w miejscu zatrudnienia 
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(przykładowo w 2020/21 na 79 studentów, 29 realizowało praktyki w swoim  miejscu pracy). 

Infrastruktura instytucji, w których odbywają się praktyki zawodowe jest weryfikowana przez opiekuna 

praktyk. 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Brak zmian. 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Zmiana dotyczy obsady zajęć na kierunku (załącznik nr 2 w formie elektronicznej). 

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

oraz ich doskonalenie 

Zmiana dotyczy rozbudowy infrastruktury informatycznej, w tym służącej realizacji zajęć online. 

1. Wymieniono na nowe 100 komputerów w pięciu pracowniach. 

2. Zamontowano trzy internetowe obrotowe kamery IP do przesyłania obrazu i dźwięku na odległość 

przy pomocy portalu Microsoft Teams - zainstalowane w aulach. 

3. Zakupiono sześć kamer przenośnych (Logitech MeetUp)  do wspomagania prezentowanych zajęć 

w laboratoriach. 

4. Zakupiono 8 laptopów dla celów dydaktyki (kompatybilnych z kameami). 

5. Zakupiono trzy programy informatyczne wspomagające dydaktykę:    

1) FluidSIM Pneumatics (7 licencji) oraz FluidSIM Elektrical  (7 licencji) –  do laboratorium 

dla studentów specjalności  Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 

2) OPeratFB+moduł SPALANIE  (10 licencji) – do laboratorium dla studentów specjalności 

Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami. 

6. Aktualizację  pozostałych elementów infrastruktury opisano w punkcie 5.3 

5.3 Dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz stopień jej wykorzystania  

w procesie nauczania i uczenia się studentów, oraz działalności i komunikacji naukowej 

Uczelnia stale modernizuje infrastrukturę IT, obejmującą sieć administracyjną oraz dwie sieci 

dydaktyczne. W sieci administracyjnej funkcjonują programy i serwisy internetowe służące do obsługi 

administracyjnej, dydaktycznej oraz Biblioteki. Sieci dydaktyczne zawierają programy wspomagające 

dydaktykę. 

Centrum zdalnej edukacji znajduje się w budynku głównym, który posiada łącze światłowodowe 

1 GB jest zapleczem informatycznym dla realizacji zajęć online. W pozostałych budynkach dostęp do 

internetu zapewniają szerokopasmowe łącza światłowodowe o przepustowości 100 MB. Laboratorium 

Informatyczne (10 pracowni  komputerowych)  oraz Biblioteka i Czytelnia zapewniają dostęp do baz 

czasopism Wirtualnej Biblioteki Nauki, serwisów prawnych, oprogramowanie do realizacji dydaktyki 

w laboratoriach w kontakcie bezpośrednim oraz zdalnie za pomocą programu TeamViewer lub zdalnego 

pulpitu Microsoft. 

Dla ułatwienia kontaktów ze studentami uczelnia posiada dzierżawiony serwer internetowy, na 

którym udostępnione są konta poczty elektronicznej pracowników oraz serwis internetowy obsługujący 

stronę internetową szkoły: www.wszop.edu.pl, który pracuje w systemie CMS, umożliwiającym ciągłą 

aktualizację i rozbudowę serwisu internetowego.  
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Studenci i pracownicy WSZOP mają do dyspozycji Platformę Edukacji Zdalnej WSZOP 

(Platforma), która umożliwia: przekazywanie treści dydaktycznych w złożonych strukturach 

metodycznych, samodzielne sprawdzanie przyswojonej wiedzy, interakcje studenta zarówno 

z materiałem jak i innymi użytkownikami, realizację, z opieką prowadzącego zajęcia, wirtualnych zajęć 

o charakterze asynchronicznym, ocenę pracy studenta, monitoring, raportowanie, jak i wsparcie 

w procesach ewaluacji, w tym ankietyzacji. Podstawową platformą nauki zdalnej na odległość jest 

Microsoft Teams - usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących 

współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak 

Microsoft Office oraz Skype.     

5.5 Dostępność infrastruktury, w tym aparatury naukowej, oprogramowania specjalistycznego 

i materiałów dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających 

z programu studiów w ramach pracy własnej 

Na terenie wszystkich budynków Uczelni dostępna jest szyfrowana sieć bezprzewodowa 

ogólnodostępne stanowiska komputerowe zlokalizowane w wolnych przestrzeniach budynku.  

Za pomocą funkcji „Pulpit zdalny” wszyscy studenci mają dostęp do  laboratoriów komputerowych. 

W ramach programów wspomagających studiowanie Uczelnia zapewnia dostęp do Platformy 

Office 365  dzięki której możliwa jest praca online  w pakiecie biurowym Office (Teams, Word, Excel, 

Power Point, Outlook) oraz do Platformy Microsoft Azure Def Tool for Teaching - rozwiązanie to 

pozwala na pozyskanie oprogramowania umożliwiającego budowanie wirtualnych środowisk testowych 

na własnych komputerach. W ramach subskrypcji studenci mają dostęp do systemów serwerowych: 

Windows Serwer 2019/2016/2012/2008 (różne wersje), klienckich OS: Windows 

10/Vista/8/7/XP/Embeded, środowisk programistycznych: Visual Studio. NET / Ultimate (różne wersje 

i wydania), Visual C++/, Basic, FoxPro, Aplikacje: InfoPath, Groove, Access, Visio, Project, OneNote. 

Studenci mają dostęp on-line do platformy LERNI, która zawiera interaktywne kursy do nauki 

pięciu języków na różnym poziomie zaawansowania.  

Pracownie komputerowe wyposażone są w komputery klasy PC z systemem operacyjnym 

Microsoft Windows, pakiety ochrony antywirusowej Eset oraz dodatkowe telewizory (monitory LED) 

podłączone do stanowiska prowadzącego zajęcia. W każdej pracowni znajduje się jedno stanowisko 

z monitorem o dużej przekątnej ekranu przeznaczone dla studentów niedowidzących.  

Do dyspozycji studentów są serwisy internetowe wspomagające studiowanie 

1. Wirtualny Dziekanat, który umożliwia: 

 sprawdzanie planów zajęć i terminów zjazdów  

 podgląd ocen z bieżącego i poprzednich semestrów  

 monitorowanie wpłat czesnego i ewentualnego zadłużenia wraz z odsetkami  

 sprawdzanie przynależności studentów do danej grupy  

 sprawdzanie danych osobowych studenta  

 ułatwienie kontaktu z prowadzącym poprzez podanie jego planu zajęć, terminów konsultacji 

i możliwości wysłania wiadomości e-mail  

 zamieszczenie na stronach serwisu dowolnego ogłoszenia skierowanego do wybranej grupy 

studentów lub konkretnego studenta/prowadzącego 

 personalizację informacji – po zalogowaniu się w serwisie student ma dostęp jedynie do 

danych przeznaczonych dla niego 

 przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na studia przez Internet 

 aplikacja Mobilny Student - na urządzenia mobilne, służy do komunikacji z dziekanatem. 
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2. Elektroniczny Niezbędnik Studenta - autorski serwis informatyczny dedykowany studentom 

(opracowany przez informatyka WSZOP). Serwis zawiera moduły: 

 programy uczenia się – efekty kształcenia, sylwetka absolwenta, karty przedmiotów, wykazy 

prowadzących zajęcia,  semestralne wyniki ankiet nauczycieli akademickich 

 materiały dydaktyczne – zbiór plików pomocniczych zamieszczanych przez wykładowców; 

moduł wykładów on-line dostępnych dla osób niepełnosprawnych; listy grup studenckich dla 

wykładowców; moduł rejestracji licencji Microsoft Azure (OneTheHub) dla studentów 

i nauczycieli akademickich; moduł zgłoszeń dla zdalnej nauki języków obcych Lerni 

 dyplomowanie – sylwetki zawodowe promotorów, listę promotorów, pełnomocników ds. 

dyplomowania, informacje o procesie dyplomowania, informacje dotyczące systemu 

antyplagiatowego 

 praktyki zawodowe – lista opiekunów praktyk, informacje dotyczące praktyk 

 dyżury nauczycieli akademickich 

 dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny nauczycieli akademickich uzupełniany 

w cyklu rocznym (DNO) 

 akty prawne – zbiór dokumentów w rozbiciu na procedury, zarządzenia i uchwały 

 druki do pobrania – moduł pobrań dokumentów kancelaryjnych lub kadrowych itp. dla 

nauczycieli akademickich 

 ochrona danych osobowych – klauzule informacyjne dla studentów i pracowników w zakresie 

danych osobowych 

 głosowanie – moduł pozwalający na zdalne głosowanie w zadanym temacie 

Elektroniczny Niezbędniku Studenta zawiera moduł służący do anonimowej ankietyzacji zajęć 

nauczycieli akademickich. 

3. Platforma e-learningowa Moodle – jest narzędziem dla realizacji zajęć zdalnych, działa na 

lokalnym serwerze utrzymywanym przez dział IT uczelni.  

4. Program Biblioteczny Libra2000 - katalog Biblioteki WSZOP funkcjonuje w wersji elektronicznej 

w oparciu o program biblioteczny Libra2000 (umożliwia zamówienia  

i rezerwacje książek on-line).  

Wykaz oprogramowania w sieci administracyjnej 

1. Proakademia jest zbiorem programów organizujących i wspomagających administracyjną stronę 

kształcenia studentów, organizacji zajęć, kontrolę płatności, rekrutację studentów oraz wiele 

innych. Pakiet wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne w zakresie gromadzenia 

i przetwarzania danych. Program zawiera 10 modułów pozwalających na pełne przetwarzanie 

danych osobowych studentów, obsługę dziekanatu, układanie planów zajęć itp. Z programem 

współpracuje serwis internetowy Wirtualny Dziekanat, który umożliwia: 

 sprawdzanie planów zajęć i terminów zjazdów 

 podgląd ocen z bieżącego i poprzednich semestrów 

 monitorowanie wpłat czesnego i ewentualnego zadłużenia wraz z odsetkami 

 sprawdzanie przynależności studentów do danej grupy 

 sprawdzanie danych osobowych studenta 

 ułatwienie kontaktu z prowadzącym poprzez podanie jego planu zajęć, terminów konsultacji 

i możliwości wysłania wiadomości e-mail 

 zamieszczenie na stronach serwisu dowolnego ogłoszenia skierowanego do wybranej grupy 

studentów lub konkretnego studenta/prowadzącego 

 personalizację informacji – po zalogowaniu się w serwisie student ma dostęp jedynie do 

danych przeznaczonych dla niego 
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 przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na studia przez Internet – program daje możliwość 

szybkiej rejestracji kandydata na studia za pomocą internetowego formularza rekrutacyjnego.  

2. Symfonia Finanse i Księgowość, Środki Trwałe oraz Handel – program do celów księgowych.  

3. Płatnik - zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i elektroniczną wymianę 

informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

4. ENOVA365 – program kadrowo-płacowy.  

5. E-Audytor jest oprogramowaniem służącym do zarządzania i optymalizacją nabycia, instalacji, 

stosowania oraz usuwania oprogramowania w organizacji. System ten jest narzędziem SAM 

(Software Asset Management). Umożliwia on systematyczną realizację praktyk SAM; pozwala 

przeprowadzać automatyczną inwentaryzację oraz systematycznie porównywać uzyskane wyniki. 

6. Lupine Inwentaryzacja jest przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi Uczelni. Dzięki niemu 

można sprawnie oznakować posiadane środki, przeprowadzić inwentaryzację i przygotować 

odpowiednie dokumenty. Program współpracuje z kolektorem danych i drukarką etykiet.  

7. NAKIVO BACKUP program do wykonywania archiwizacji i przywracania danych dla 

wirtualnych maszyn.  

8. Adobe Creative Cloud do obsługi graficznej uczelni. 

9. INTRANET WSZOP-SYSTEM jest serwisem internetowym do zarządzania następującymi 

danymi:  

 ofertami pracy 

 dokumentami typu uchwały, zarządzenia i procedury 

 analizą wykonanych przez studentów ankiet nauczycieli akademickich oraz zarządzanie 

tokenami 

 lokalnym repozytorium prac dyplomowych studentów  

 wprowadzonym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym nauczycieli 

akademickich 

 informacjami dotyczącymi dyplomowania i praktyk studenckich 

 transferem danych studentów do POLON i ORPPD 

 modułem zdalnego głosowania  

 licencjami Microsoft Azure (OneTheHub) i Lerni 

 zgodami na wysyłanie ofert marketingowych 

 materiałami dydaktycznymi przekazywanymi przez nauczycieli akademickich dla studentów 

 programami kształcenia typu efekty kształcenia, sylwetka absolwenta, karty przedmiotów 

 rekrutacją studentów z zagranicy 

 rejestracją czasu pracy i planowanymi dyżurami prowadzących zajęcia, modułem weryfikacji 

zajęć na platformie TEAMS. 
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Wykaz oprogramowania w sieci dydaktycznej 

1. Microsoft Office Professional Edition 2019 (ilość licencji: 19)  

2. Microsoft Office Professional Edition 2010 (ilość licencji: 57)  

3. Microsoft Office Professional Edition 2007 (ilość licencji: 127)  

4. Adobe Production Premium (ilość licencji 10) 

5. Oprogramowanie STER 8.4 (ilość licencji: 203) 

6. Programy 3DSSPP oraz EEPP (ilość licencji: 203)  

7. Autodesk AutoCAD 2021 (ilość licencji: 127)  

8. Matlab - Simulink (ilość licencji: 11)  

9. Sage Symfonia Start (ilość licencji: 60)  

10. Coreeditor (ilość licencji: 203)  

11. Comarch ERP (ilość licencji: 203)  

12. LogicGateSimulator (ilość licencji: 203) 

13. Robo Works (ilość licencji: 203) 

14. Octave (ilość licencji: 203) 

15. NVU (ilość licencji: 203) 

16. GIMP (ilość licencji: 203) 

17. Paint.Net (ilość licencji: 203) 

18. Multisim (ilość licencji: 10) 

19. LabView (ilość licencji: 2) 

20. Mentor Audytor Lab (ilość licencji: 8) 

21. Mentor PC (ilość licencji: 16) 

22. Mentor Scholar (ilość licencji: 17) 

23. Microsoft Project (ilość licencji: 203) 

24. Microsoft Visio (ilość licencji: 203) 

25. SDL Trados (ilość licencji: 19) 

26. PentaSoft (ilość licencji: 203) 

27. Enova 365 (ilość licencji: 203) 

28. Program Płatnik (ilość licencji: 203) 

29. Magnet AXIOM (ilość licencji: 1) 

30. Aida64 Engineer (ilość licencji: 19) 

31. RoboStudio (ilość licencji: 6). 

32. Archiwizacja Xopero (ilość licencji: 19) 

33. Zarządzanie komputerami ITManager (ilość licencji: 19) 

34. Vmware Workstation (ilość licencji: 19) 

35. X-Ways Forensic (ilość licencji: 10) 

36. TeamViewer Corporate (ilość licencji: 6)  

37. CrypTool 1 i CrypTool 2 (ilość licencji: 203) 

38. Truecrypt (ilość licencji: 203) 

39. FluidSIM Pneumatics – 7 licencji  

40. FluidSIM Electrical - 7 licencji  

41. Operat FB + moduł spalanie (ilość licencji: 10) 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Brak zmian. 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

na kierunku 

Brak zmian. 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Brak zmian. 

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

i osiąganych rezultatach 

Brak zmian. 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

5. Informacje, o których mowa w punkcie 3 i 4, należy udokumentować w sposób 

określony w uchwale nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 

28 lutego 2019 r. z późn. zm. (podobnie jak to uczyniono w dokumentach stanowiących 

załączniki nr 1 i 2 do tej uchwały). 

Informacje ujęte w punkcie 3 i 4, zostały udokumentowane w sposób określony w uchwale 

nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. z późn. zm. 
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6. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela nr 28. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu określone 

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 

z późn. zm.)1 – studia pierwszego stopnia - niestacjonarne 

nazwa wskaźnika 
liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
7/210 

Łączna liczba godzin zajęć 

Zarządzanie Jakością 

1354 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

1369 

Procesy Automatyzacji i Robotyzacji 

Przemysłowej 

1354 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

Zarządzanie Jakością 

54 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

54 

Procesy Automatyzacji i Robotyzacji 

Przemysłowej 

55 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

Zarządzanie Jakością 

113 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

113 

Procesy Automatyzacji i Robotyzacji 

Przemysłowej 

106 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 

dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 69 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje 

praktyki) 

6 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych 

studiach przewiduje praktyki) 
160 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

0 

 

 

0 

                                                           

1
Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Tabela nr 29. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu określone 

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 

z późn. zm.)2 – studia drugiego stopnia - niestacjonarne 

nazwa wskaźnika 
liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

studia drugiego stopnia (niestacjonarne) 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
3/90 

Łączna liczba godzin zajęć 

Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarką 

Odpadami 

600 

Europejski Menedżer BHP 

615 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarką 

Odpadami 

24 

Europejski Menedżer BHP 

25 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarką 

Odpadami 

63 

Europejski Menedżer BHP 

60 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 

dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 50 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje 

praktyki) 

0 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych 

studiach przewiduje praktyki) 
0 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

0 

 

 

0 

 

Tabela nr 30. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek ZIP3 – studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

nazwa zajęć/grupy 

zajęć 
forma/formy zajęć 

łączna liczna godzin zajęć 

niestacjonarne 
liczba punktów ECTS 

GRUPA ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH 

Wprowadzenie do 

obliczeń inżynierskich 
wykład 9 1 

                                                           

2
Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 

3Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Planowanie i realizacja 

badań w procesach 

wytwarzania 

ćwiczenia 15 3 

Statystyka wykład, laboratorium 30 4 

Ekologia i zarządzanie 

środowiskowe 
wykład, projekt 30 6 

Razem: 84 14 

GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH 

Podstawy zarządzania wykład, ćwiczenia 30 6 

Zarządzanie jakością wykład, ćwiczenia 30 6 

Techniki i procesy 

wytwarzania 
wykład, laboratorium 30 6 

Nauka o materiałach wykład, laboratorium 30 6 

Metrologia wykład, laboratorium 30 6 

Informatyka laboratorium 30 4 

Zarządzanie produkcją wykład, laboratorium 30 6 

Mechanika techniczna 
wykład, ćwiczenia, 

laboratorium 
45 6 

Grafika inżynierska wykład, laboratorium 30 4 

Automatyzacja 

i robotyzacja procesów 

produkcyjnych 

wykład, laboratorium, 

projekt 
45 5 

Budowa i eksploatacja 

maszyn i urządzeń 
wykład 15 2 

Projekt inżynierski projekt 30 6 

Komputerowe 

wspomaganie prac 

inżynierskich 

wykład, laboratorium 30 3 

Razem: 405 66 

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ZJ) 

Systemy zarządzania 

jakością 
wykład, projekt 30 5 

Statystyczne metody 

kontroli jakości 
wykład, laboratorium 30 5 

Systemy kontroli 

jakości w procesach 

produkcyjnych 

wykład, ćwiczenia 30 5 

Lean production wykład, projekt 30 6 

Zarządzanie jakością w 

branży motoryzacyjnej 
wykład, projekt 30 6 

Zintegrowane systemy 

zarządzania 
wykład, ćwiczenia 30 6 

Razem: 180 33 

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP) 

Technologia chemiczna 

i zagrożenia chemiczne 

w środowisku pracy 

wykład, laboratorium 30 5 

Ergonomia wykład, ćwiczenia 30 5 
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Elektrotechnika 

i zagrożenia 

elektryczne 

w środowisku pracy 

wykład, laboratorium 30 5 

Zarządzanie 

bezpieczeństwem pracy 
wykład 15 4 

Wentylacja 

i klimatyzacja 
wykład 15 4 

Zagrożenia fizyczne 

w środowisku pracy 
wykład, laboratorium 30 5 

Techniczne 

bezpieczeństwo pracy 
wykład, ćwiczenia 30 5 

Razem: 180 33 

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PROCESÓW AUTOMOTYZACJI I ROBOTYZACJI PRZEMYSŁOWEJ (PARP) 

Sterowniki 

przemysłowe (PLC) 
wykład, laboratorium 60 10 

Robotyzacja procesów 

przemysłowych 
wykład, projekt 30 5 

Technologie 

informacyjne w 

automatyce i robotyce 

wykład, laboratorium 30 5 

Systemy 

mechatroniczne 
wykład, laboratorium 30 6 

Razem: 150 26 

Razem specjalność ZJ 669 113 

Razem specjalność BHP 669 113 

Razem specjalność PARP 639 106 

 

Tabela nr 31. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek ZIP4 – studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

nazwa zajęć/grupy 

zajęć 
forma/formy zajęć 

łączna liczna godzin zajęć 

niestacjonarne 
liczba punktów ECTS 

GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWY 

Zintegrowane systemy 

zarządzania 
wykład, projekt 30 5 

Systemy wspomagania 

decyzji i zarządzania 

wiedzą 

wykład 15 2 

Technologia chemiczna wykład, projekt 30 6 

Zarządzanie projektami wykład, laboratorium 30 4 

Organizacja i metodyka 

prac badawczych 

i rozwojowych 

wykład 15 3 

Komputerowe 

wspomaganie procesów 

produkcyjnych 

wykład, laboratorium 30 3 

Razem: 150 23 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

                                                           
4Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Seminarium 

dyplomowe 
seminarium 45 20 

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I GOSPODARKA ODPADAMI (ZŚGO) 

Zarządzanie procesowe wykład, projekt 30 3 

Ekotoksykologia wykład, laboratorium 30 4 

Audyt energetyczny wykład 15 2 

Gospodarka odpadami 

komunalnymi 
wykład, projekt 30 3 

Gospodarka wodno-

ściekowa i technologie 

oczyszczania ścieków 

wykład, laboratorium 30 3 

Ochrona powierzchni 

ziemi i rewitalizacja 

terenów 

zdegradowanych 

wykład, laboratorium, 

projekt 
36 2 

Gospodarka odpadami 

w procesach 

produkcyjnych 

wykład, ćwiczenia 30 3 

Razem: 201 20 

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU EUROPEJSKIEGO MENEDŻERA BHP (EMBHP) 

Szacowanie ryzyka 

zawodowego 
ćwiczenia, laboratorium 30 3 

Ergonomia w 

kształtowaniu 

warunków pracy 

ćwiczenia 30 3 

Czynniki chemiczne 

i biologiczne 

w środowisku pracy 

wykład, laboratorium 30 4 

Czynniki fizyczne 

w środowisku pracy 

oraz prace szczególnie 

niebezpieczne 

wykład, laboratorium 30 4 

Techniczne 

bezpieczeństwo pracy 
wykład, laboratorium 30 3 

Razem: 150 17 

Razem specjalność ZŚGO 396 63 

Razem specjalność EMBHP 345 60 

 

Tabela nr 32. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich na kierunku ZIP  – 

studia pierwszego stopnia, niestacjonarne5 

nazwa zajęć/grupy 

zajęć 
forma/formy zajęć 

łączna liczna godzin zajęć 

niestacjonarne 
liczba punktów ECTS 

GRUPA ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH 

Statystyka wykład, laboratorium 30 4 

Razem: 30 4 

                                                           

5 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, w przypadku, gdy absolwenci 

ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 
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GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH 

Techniki i procesy 

wytwarzania 
wykład, laboratorium 30 6 

Nauka o materiałach wykład, laboratorium 30 6 

Metrologia wykład, laboratorium 30 6 

Informatyka laboratorium 30 4 

Mechanika techniczna 
wykład, ćwiczenia, 

laboratorium 
45 6 

Grafika inżynierska wykład, laboratorium 30 4 

Automatyzacja 

i robotyzacja procesów 

produkcyjnych 

wykład, laboratorium, 

projekt 
45 5 

Projekt inżynierski projekt 30 6 

Komputerowe 

wspomaganie prac 

inżynierskich 

wykład, laboratorium 30 3 

Razem: 300 46 

REPETYTORIUM INŻYNIERSKIE 

Repetytorium 

inżynierskie 
 45 11 

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ZJ) 

Systemy zarządzania 

jakością 
wykład, projekt 30 5 

Statystyczne metody 

kontroli jakości 
wykład, laboratorium 30 5 

Systemy kontroli 

jakości w procesach 

produkcyjnych 

wykład, ćwiczenia 30 5 

Metody projektowania 

jakości 
wykład, projekt 30 5 

Auditowanie systemów 

jakości 
wykład, ćwiczenia 30 6 

Lean production wykład, projekt 30 6 

Zarządzanie jakością 

w branży 

motoryzacyjnej 

wykład, projekt 30 6 

Zintegrowane systemy 

zarządzania 
wykład, ćwiczenia 30 6 

Inżynieria utrzymania 

maszyn 
wykład, projekt 30 5 

Razem: 270 49 

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP) 

Technologia chemiczna 

i zagrożenia chemiczne 

w środowisku pracy 

wykład, laboratorium 30 5 

Ergonomia wykład, ćwiczenia 30 5 

Elektrotechnika 

i zagrożenia elektryczne 

w środowisku pracy 
wykład, laboratorium 30 5 

Toksykologia 

przemysłowa 
wykład, laboratorium 30 5 
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Zarządzanie 

bezpieczeństwem pracy 
wykład 15 4 

Metodyka szkoleń bhp ćwiczenia, projekt 30 3 

Wentylacja 

i  klimatyzacja 
wykład 15 4 

Zagrożenia fizyczne 

w środowisku pracy 
wykład, laboratorium 30 5 

Postępowanie 

powypadkowe 
ćwiczenia 15 2 

Techniczne 

bezpieczeństwo pracy 
wykład, ćwiczenia 30 5 

Zagrożenia pożarowe wykład 15 3 

Choroby zawodowe 

i profilaktyka 
wykład, laboratorium 15 3 

Razem: 285 49 

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PROCESÓW AUTOMOTYZACJI I ROBOTYZACJI PRZEMYSŁOWEJ (PARP) 

Podstawy automatyki 

przemysłowej 
wykład, ćwiczenia 30 5 

Sterowniki 

przemysłowe (PLC) 
wykład, laboratorium 60 10 

Robotyzacja procesów 

przemysłowych 
wykład, projekt 30 5 

Zintegrowane 

sterowanie produkcją 
wykład, laboratorium 30 5 

Modelowanie procesów 

automatyki 

przemysłowej 

wykład 15 3 

Miernictwo 

przemysłowe i systemy 

pomiarowe 

wykład, laboratorium 30 5 

Technologie informacyjne 

w automatyce i robotyce 
wykład, laboratorium 30 5 

Systemy 

mechatroniczne 
wykład, laboratorium 30 6 

Sieci przemysłowe laboratorium 15 5 

Razem: 270 49 

Razem specjalność ZJ 645 110 

Razem specjalność BHP 660 110 

Razem specjalność PARP 645 110 

 

Tabela nr 33. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach obcych6 na kierunku 

ZIP  – studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

forma 

realizacji 
semestr forma studiów 

język 

wykładowy 

liczba 

studentów 
(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

Język obcy lektorat 3,4 niestacjonarny angielski 59 (0) 

                                                           
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia 

prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej: 

1. Program studiów – folder załącznik nr 1 w formie elektronicznej. 

2. Obsada zajęć – folder załącznik nr 2 w formie elektronicznej 

3. Charakterystykę wyposażenia obiektów – folder załącznik nr 3 w formie elektronicznej. 

4. Wykaz publikacji naukowych – folder załącznik nr 4 w formie elektronicznej. 
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