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Roczny raport z działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2015/2016 

 

Przygotowany przez: 

Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr hab. inż. Pawła Kiełbasę 

Przewodniczącego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia – dr hab. Michała Cupiała, prof. UR, 

Przewodniczącą Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości 

Kształcenia – dr  inż. Barbarę Krzysztofik, prof. UR. 

 

Kryterium drugie Polskiej Komisji Akredytacyjnej „Jednostka stosuje skuteczny wewnętrzny system 

zapewnienia jakości kształcenia” jest jednym z dwóch najważniejszych kryteriów stanowiących o 

pozytywnej ocenie instytucjonalnej. Zadanie to wynika z:  

 

- Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. 

zmianami) oraz aktów wykonawczych do Ustawy. 

- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z dnia 5 września 2014 poz. 1198). 

- Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253  poz. 1520). 

- Rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu 

oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. z dnia 8 października 2014 r. poz. 1356). 

- Rozporządzenia MNiSW dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia 9 października 2014 poz. 1370).  

 

Podstawą działania Wydziałowego Sytemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia są akty prawne 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 

 

- Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r. - wprowadzenia Uczelnianego Systemu Jakości 

Kształcenia w AR. 

- Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007 r. - hospitacji zajęć dydaktycznych. 

- Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 30 maja 2007 r. - oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz 

zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia. 

- Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. - w sprawie wprowadzenia w roku 2011 kontroli 

oryginalności studenckich prac dyplomowych. 

- Pismo Okólne Nr 3/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. – w sprawie określenia zasad ustalania zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych. 

- Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 18 września 2014 r. – w sprawie wprowadzania w życie Regulaminu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie. 

- Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty w dniu 14 lipca 2015 r. Pismo 

Okólne nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,  przyjęty na 

posiedzeniu Senatu w dniu 29 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr 6 /2015. 

- Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 

lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz 

zasady obliczania godzin dydaktycznych. 

- Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 14 maja 2015 r. – załącznik nr 1 Regulamin Studiów. 



 

 

- Zarządzenie Nr  32/2015 z dnia 14 maja 2015 r. Załącznik nr 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

studiów doktoranckich. 

- Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. – w sprawie obniżania wymiaru pensum dydaktycznego. 

- Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 3 września 2015 r. – w sprawie sporządzania i rozliczania planu 

działalności  dydaktycznej . 

- Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 25 września 2015 r. – w sprawie procedur składania i archiwizowania prac 

dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie. 

Procedury związane z oceną kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi. 

 

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału 

50/2012 z dnia 12.09.2012 roku, na podstawie § 15 pkt. 24 Senatu Uczelni z dnia 4 listopada 2011 oraz § 

8 Załącznika do Zarządzenia Rektora Akademii Rolniczej Nr 15/2007 w Krakowie z dnia 30 maja 2007r. 

Obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia objęła dr hab. Barbara Krzysztofik prof. UR 

powołana w tym samym dniu Uchwałą Rady Wydziału 52/2012. 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, ściśle współpracując z Prodziekanem ds. Dydaktycznych i 

Studenckich dr hab. Pawłem Kiełbasą jak również Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia powołanym Uchwałą nr 51/2012 z dnia 12.09.2012r. i członkami Komisji Dydaktycznej, której 

Przewodniczy: dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski powołany Uchwałą 51/2012. Do realizacji zadań WSZJK 

na wniosek dr hab. inż. Dariusza Kwaśniewskiego i w porozumieniu z Dziekanem Uchwałą nr 59/2012 z 

dnia 27.09.2012r powołano członków Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich. 

 

  

http://www.ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_9_2013_z1.pdf
http://www.ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_9_2013.pdf
http://www.ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_9_2013.pdf


 

 

1. Schemat organizacyjny Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z podaniem 

zadań realizowanych przez poszczególne struktury 

 

Na podstawie regulaminu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Uchwała Rady 

Wydziału 50/2012 z dnia 12.09.2012 roku), zostały powołane dwa zespoły: Zespół ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia oraz Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia: 

  Dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR – przewodnicząca, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości 

Kształcenia 

  Dr inż. Piotr Nawara, 

  Dr Urszula Ziemiańczyk 

  Dr Maciej Sporysz 

  Honorata Dąbrowska – przedstawicielka samorządu studentów 

  Mgr inż. Krzysztof Pikul – przedstawiciel doktorantów 

  Mgr inż. Stanisław Zdanewicz - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  

 

Zadania: 

 wskazywanie metod doskonalenia procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, programów kształcenia, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji 

efektów kształcenia osiąganych przez studenta; 

 wspieranie rad programowych w modernizowaniu programów kształcenia i opracowywaniu 

nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego; 

  opracowywanie metod poprawy mobilności studentów i doktorantów; 

  opracowywanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, w tym szczególnie podnoszenie 

kwalifikacji kadry i opracowywanie metod doskonalenia systemu nagradzania nauczycieli 

akademickich, doktorantów i pracowników administracyjnych związanych z procesem 

dydaktycznym; 

 opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego; 

 coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia; 

 publikowanie planowanych działań i raportu z ich realizacji. 

 

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia: 

  Dr hab. Michał Cupiał, prof. UR – przewodniczący, 

  Dr hab. Urszula Malaga-Toboła, 

  Dr inż. Tomasz Hebda 

  Klaudia Nocoń –studentka 

 

 

 

 

 



 

 

Zadania: 

 analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją uczelni i strategią wydziałową; 

 analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów kształcenia z efektami 

kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 

 monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS; 

 analiza metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez 

studenta; 

 analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia do potrzeb rynku 

pracy, szczególnie na studiach o profilu praktycznym;  

 przeprowadzanie i analiza oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów i 

pracowników,  

 ocenianie jakości prac dyplomowych, 

  monitorowania karier absolwentów Wydziału, 

 przedstawianie Dziekanowi, Radzie Wydziału oraz Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale i przedstawianie wskazówek dotyczących planu 

naprawczego, 

  publikowanie corocznych rezultatów oceny jakości kształcenia. 

  

 

 

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia opracowuje roczne raporty cząstkowe dotyczące 

poszczególnych elementów systemu kształcenia 

 

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia opracowuje roczny raport oceny jakości 

kształcenia, wskazuje niedoskonałości oraz uchybienia, rekomenduje działania 

naprawcze 

 

 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich prezentuje Radzie Wydziału poświęconej 

podsumowaniu działalności dydaktycznej w danym roku akademickim rezultaty oceny 

jakości kształcenia 

 

 

Rada Wydziału - dyskusja na temat zaprezentowanej oceny i programu naprawczego, 

zatwierdzenie zmian i zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Procedury 

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia po dokonaniu przeglądu aktów prawnych i dokumentów 

Uniwersytetu oraz przeanalizowaniu dotychczasowych zasad, regulaminów, narzędzi zapewnienia jakości 

kształcenia oraz dobrych praktyk Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w tym zakresie, opracował w 

bieżącym roku następujące procedury wraz ze stosownymi arkuszami ankietowymi:  

 

1. Procedura przepisywania ocen 2015 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 2/2015 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

2. Procedura skreślenia studenta z listy 

studentów 
2015 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 3/2015 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

3. Procedura skierowania studenta na 

powtarzanie semestru/roku 
2015 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 4/2015 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

4. Procedura wyboru promotora pracy 

dyplomowej 
2015 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 5/2015 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

5. Procedura monitorowania i zarządzenia 

ryzykiem, konfliktami oraz zjawiskami 

patologicznymi 

2015 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 7/2015 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

6. Procedura przyznawania urlopu studentowi 2015 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 8/2015 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

7. Procedura warunkowego zaliczenia 

semestru/roku 
2015 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 9/2015 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

8. Procedura kontroli oryginalności studenckich 

prac dyplomowych 
2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 1/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

9. Procedura przebiegu postępowania o nadanie 

tytułu profesora na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego 

im. H. Kołłątaja w Krakowie 

 obowiązuje dla postępowań otwartych po 29 

listopada 2015 r. 

2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 2/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

10. Procedura przebiegu przewodu doktorskiego 

na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki  

Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w 

Krakowie 

 obowiązuje dla przewodów otwartych po 29 

listopada 2015 r. 

2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 3/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 



 

 

11. Procedura przebiegu postępowania 

habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego 

im. H. Kołłątaja w Krakowie 

obowiązuje dla postępowań otwartych po 29 

listopada 2015 r. 

2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 4/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

12. Polityka jakości 2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 5/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

13. Procedura monitorowania funkcjonowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia 

2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 6/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

14. Procedura oceny jakości procesu rekrutacji 

kandydatów na studia 
2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 7/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

15. Procedura oceny infrastruktury dydaktycznej 2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 8/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

16. Procedura kontroli dostępności informacji o 

procesie kształcenia 
2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 9/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

17. Procedura wymiany sprzętu komputerowego 

wykorzystywanego do celów dydaktycznych 
2016 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

nr 10/2016 

do użytku 

wewnętrznego, strona 

internetowa 

 

W roku akademickim 2015/16 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki wdrożono 17 procedur, na 

podstawie których funkcjonuje Wydziałowy System Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. 

Procedury zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału IPiE w zakładce Studia/Jakość Kształcenia. 

 

 

  



 

 

3. Programy kształcenia 

 

W roku akademickim 2015/16 w zakresie zmian w programach kształcenia podjęto następujące działania:  

1) uchwalenie programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku „Inżynieria Biosystemów” 

(uchwała Rady Wydziału nr 34/2016 z dnia 15.06.2016 r.) 

2) powołanie specjalności "Inżynieria Systemów Przechowalniczych" ramach kierunku Zarządzanie i 

Inżynieria Produkcji studia II stopnia. (uchwała Rady Wydziału nr 34/2016 z dnia 15.06.2016 r.) 

3) korekta planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku „Inżynieria Biosystemów” (uchwała 

Rady Wydziału nr 39/2016 z dnia 13.07.2016 r.) 

4) korekta planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku „Odnawialne Źródła 

Energii i Gospodarka Odpadami”, (uchwała Rady Wydziału nr 40/2016 z dnia 13.07.2016 r.) 

5) uchwalenie planu i programu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia  II 

stopnia  specjalność "Inżynieria Systemów Przechowalniczych", (uchwała Rady Wydziału nr 

41/2016 z dnia 13.07.2016 r.) 

6) w dniu 22.09.2016 uchwalono korekty planów studiów odpowiednio: 

a. studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku TRiL (uchwała Rady Wydziału nr 55/2016) 

b. studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku TRiL (uchwała Rady Wydziału nr 56/2016) 

c. studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku TRiL (uchwała Rady Wydziału nr 57/2016) 

d. studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku TRiL (uchwała Rady Wydziału nr 58/2016) 

e. studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku ZiIP (uchwała Rady Wydziału nr 59/2016) 

f. studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku ZiIP (uchwała Rady Wydziału nr 60/2016) 

g. studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku ZiIP (uchwała Rady Wydziału nr 61/2016) 

h. studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku ZiIP (uchwała Rady Wydziału nr 62/2016) 

i. studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku OŹEiGO (uchwała Rady Wydziału nr 63/2016) 

j. studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku OŹEiGO (uchwała Rady Wydziału nr 64/2016) 

k. studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku OŹEiGO (uchwała Rady Wydziału nr 65/2016) 

l. studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku IB (uchwała Rady Wydziału nr 66/2016) 

 

 

 



 

 

4. Kadra 

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonał analizy zasobów kadrowych w aspekcie 

obowiązków dydaktycznych 

 

a. W roku akademickim 2015/16 pracownicy (30 samodzielnych i 36 niesamodzielnych) Wydziału 

Inżynierii Produkcji i Energetyki realizowali następującą liczbę godzin dydaktycznych: 

 

Kierunek 

Liczba godzin 

Stacjonarne Niestacjonarne 
Razem 

w. ćw. w. ćw. 

Zarządzanie  i Inżynieria Produkcji 14064 

Instytut  Inżynierii  Rolniczej  i  Informatyki   713 4490 410 1364 6977 

Instytut  Eksploatacji  Maszyn,  Ergonomii  

 i Procesów  Produkcyjnych 
284 2119 153 586 3142 

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki  204 1476 116 357 2153 

Katedra Energetyki i  Automatyzacji Procesów 

Rolniczych 
259 1151 101 281 1792 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 5970 

Instytut  Inżynierii  Rolniczej  i  Informatyki   425 1481 104 199 2209 

Instytut  Eksploatacji  Maszyn,  Ergonomii  

 i Procesów  Produkcyjnych 
225 610 33 76 944 

Katedra Inżynierii Mechanicznej  

i Agrofizyki 
322 1216 114 204 1856 

Katedra Energetyki i  Automatyzacji Procesów 

Rolniczych 
172 638 64 87 961 

Technika Rolnicza i Leśna 3203 

Instytut  Inżynierii  Rolniczej  i  Informatyki   414 582 57 107 1160 

Instytut  Eksploatacji  Maszyn,  Ergonomii  

 i Procesów  produkcyjnych 
342 546 12 26 926 

Katedra Inżynierii Mechanicznej  

i Agrofizyki 
205 325 15 7 552 

Katedra Energetyki i  Automatyzacji Procesów 

Rolniczych 
251 292 10 12 565 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 168 

Instytut  Inżynierii  Rolniczej  i  Informatyki   53 74 15 26 168 

Instytut  Eksploatacji  Maszyn,  Ergonomii  

 i Procesów  produkcyjnych 
0 0 0 0 0 

Wydział Technologii Żywności 698 

Katedra Energetyki i  Automatyzacji Procesów 

Rolniczych 
45 558 0 0 603 

Instytut  Eksploatacji  Maszyn,  Ergonomii  

 i Procesów  produkcyjnych 
85 0 10 0 95 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 84 

Instytut  Inżynierii  Rolniczej  i  Informatyki   32 34 9 9 84 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 45 

Instytut  Inżynierii  Rolniczej  i  Informatyki   15 30 0 0 45 



 

 

Wydział  Biotechnologii  i  Ogrodnictwa 108 

Instytut  Inżynierii  Rolniczej  i  Informatyki   15 60 9 9 93 

Instytut  Eksploatacji  Maszyn,  Ergonomii  

 i Procesów  Produkcyjnych 
15 0 0 0 15 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej  UJ - UR 15 

Instytut  Eksploatacji  Maszyn,  Ergonomii  

 i Procesów  Produkcyjnych 
15 0 0 0 15 

suma 24355 

 

 

 b. Realizacja godzin dydaktycznych w Instytutach i Katedrach 

 

Jednostka 

Suma wszystkich godzin 

pracowników 

dydaktycznych (w tym 

prace dyplomowe, ITS, 

KN) 

W tym: 

nadgodziny 

Godziny 

dydaktyczne 

doktorantów 

Instytut Inżynierii Rolniczej i  

Informatyki 
10736 4685 477 

Instytut Eksploatacji Maszyn,  

Ergonomii i Procesów 

Produkcyjnych 
5122 1901 583 

Katedra Inżynierii  Mechanicznej  

i  Agrofizyki 
4561 1500 313 

Katedra Energetyki i  

Automatyzacji Procesów  

Rolniczych  
3920 2222 30 

Suma 24339 10308 1403 

 

 

 

c. Ponadto zlecenia godzin dydaktycznych w ramach umów cywilno-prawnych 

 

Jednostka 

Pracownicy 

naukowi 

innych uczelni 

Pracownicy 

emerytowani 

Pracownicy 

techniczni 
Doktoranci 

Ogółem 

liczba godziny liczba godziny liczba godziny liczba godziny 

Instytut Inżynierii 

Rolniczej i 

Informatyki 

6 550 3 125 1 72 4 352 1099 

Instytut Eksploatacji  

Maszyn, Ergonomii i 

Procesów 

Produkcyjnych 

  2 76   4 360 436 

Katedra Inżynierii  

Mechanicznej  

i  Agrofizyki 

      1 35 35 



 

 

Katedra Energetyki i  

Automatyzacji 

Procesów  Rolniczych  

  1 150     150 

Razem 6 550 6 351 1 72 9 747 1720 

 

Ogółem w roku akademickim 2015/16 wypracowano 26 075 godzin (66 pracowników Wydziału, 6 

pracowników emerytowanych, 6 pracowników innych uczelni, 9 doktorantów, 1 pracownik techniczny =  

88 osób). W stosunku do roku akademickiego 2014/15 liczba godzin zwiększyła się o 141. 

 

d. Obciążenie dydaktyczne samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Produkcji i 

Energetyki w poszczególnych Instytutach i Katedrach. 

 

Jednostka 

Liczba 

pracowników 

samodzielnych 

w. ćw. seminaria 
Prace 

inż./mgr 
ogółem 

Instytut Inżynierii 

Rolniczej i  Informatyki 
14 1262 3439 903 384 5988 

Instytut  Eksploatacji  

Maszyn,  Ergonomii i 

Procesów Produkcyjnych 
7 900 1498 447 128 2973 

Katedra Inżynierii  

Mechanicznej  

I  Agrofizyki 
5 707 796 201 18 1722 

Katedra Energetyki i  

Automatyzacji Procesów  

Rolniczych 
4 565 1093 191 38 1887 

Suma 30 3434 6826 1742 568 12570 

 

e. Obciążenie dydaktyczne niesamodzielnych pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Produkcji 

i Energetyki w poszczególnych Instytutach i Katedrach 

 

Jednostka 

Liczba 

pracowników 

niesamodzielnych 

w. ćw. 
seminari

a 

Prace 

inż./mgr 
ogółem 

Instytut Inżynierii Rolniczej i  

Informatyki 
16 1227 4097 228 228 5780 

Instytut  Eksploatacji  Maszyn,  

Ergonomii i Procesów 

Produkcyjnych 
8 429 1515 68 116 2128 

Katedra Inżynierii  Mechanicznej  

I  Agrofizyki 
8 218 2395 52 38 2703 

Katedra Energetyki i  

Automatyzacji Procesów  

Rolniczych 
4 240 1893 122 118 2373 

Suma 36 2114 9900 470 500 12984 

 

 



 

 

f. Podnoszenie kwalifikacji  

W roku akademickim 2015/16 pracownicy Wydziału ukończyli następujące kursy, staże, szkolenia, studia, 

itp.: 

 Budownictwo energooszczędne 

 Audyty i certyfikaty energetyczne – zmiany i plany na przyszłość 

 Program Jawor WFOŚiGW . Co nowego w efektywności energetycznej 

 Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin 

 Warsztaty Szkoleniowe nt. „Narzędzie wspomagania decyzji - Ocena Ryzyka Znoszenia TOPPS-

PROWADIS 

 Dni Praktyczne w HORSCHU 

 Szacowanie niepewności w badaniach laboratoryjnych, CE2 Centrum Edukacji 

 Warsztaty dla młodej kadry organizowane przez PTIR 

 Szkolenie z zakresu obsługi aparatury firmy Spektrum 

 Szkolenie z zakresu użytkowania aparatury pomiarowej organizowane przez firmę Alchem –  

 Szkolenie z zakresu użytkowania aparatury pomiarowej organizowane przez firmę Merazet –  

 Kurs Autocad 3-D Modelling,  

 Kurs administracji urządzeń drukujących 3-D.  

 „Horyzont 2020” – możliwości udziału w programie ramowym KE 

 Mobilność własnych pracowników w programie wymiany międzynarodowej RISE H2020  

 One Day Research Methods Courses - Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Fuzzy Sets 

 Projekt Recyckling –szkolenie z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów 

 Szkolenie z zakresu spektroskopii  

 Szkolenie na temat efektywności energetycznej systemów OZE i problemach niskiej emisji 

 Konferencja o charakterze szkolenia zawodowego na temat: PSZOK-ów (Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadami) 

 Szkolenie z zakresu wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych do ewidencji i 

zarządzania strumieniem odpadów w eko-przedsiębiorstwie na przykładzie produktów firmy Eko-

Soft 

 Konferencja o charakterze szkolenia zawodowego Zjazd RIPOK  

 Szkolenie o monitoringu środowiska podczas Panel Eksperckiego ds. Gospodarki Odpadami  

 Szkolenie o wykonywaniu pomiarów AT4, C oraz LOI 

 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze  

 Szkolenie  z zakresu obsługi analizatora spalin Testo 350 oraz pyłomierza Testo 380 

 Szkolenie Patent na dobry początek 

 Szkolenie Innowacyjna Gospodarka – spotkania z firmami  

 Nauka obsługi drobnego sprzętu laboratoryjnego: fotometru, densytometru, mineralizatora, pipety 

cyfrowej  

 The training included following topics: general information about Scopus database, searching 

strategies, bibliometric aanalysis including citation overview, Hirsh index, PPP, SNIP and SJR 

factors, journal analyzer, alerts and mobile applications, registration with ORCID and an 

introduction to Mendeley reference manager. 

 Life Science Open Space  



 

 

 Obsługa wyposażenia oraz wykonywanie badań odpadów w zakresie: aktywność oddechowa, 

ogólny węgiel organiczny, sucha masa, straty przy prażeniu. Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. 

Gospodarki Odpadami.  

 Zarządzanie projektami w MS Project 

 Grafika 3D i animacja w Blender 

 Uczestnictwo w seminarium informacyjno-szkoleniowym dla pracowników naukowo-badawczych 

dotyczącym możliwości uzyskania wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 w działaniu „Współpraca” 

 Szkolenie KS Automotive „Plant Simulation” 

 

 

g. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną, organizacyjną i 

naukową 

 

Nagrody indywidualne II stopnia w wysokości 14000 zł. (działalność naukowa) dla: 

a) Dr hab. inż. Tomasz Głąb     105 pkt.  

b) Prof. dr hab. Maciej Kuboń    70 pkt. 

Nagroda indywidualna III stopnia w wysokości 7000 zł. (działalność naukowa) dla: 

a) Dr inż. Tomasz Dróżdż     43 pkt. 

Nagroda zespołowa II stopnia w wysokości 14000 zł. - 90 pkt. (działalność naukowa) dla: 

a) Dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR., 7000 zł. 

b)  dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora 7000 zł. 

Nagroda zespołowa II stopnia w wysokości 13000 zł. (działalność dydaktyczna) dla: 

1. Dr hab. Urszula Malaga- Toboła  650 zł. 

2. Dr hab. Jarosław Knaga   1300 zł. 

3. Dr hab. Dariusz Kwaśniewski  2600 zł. 

4. Dr inż. Mirosław Zagórda   650 zł. 

5. Dr inż. Mateusz Malinowski  1300 zł. 

6. Dr inż. Marcin Tomasik   1820 zł. 

7. Dr inż. Krzysztof Nęcka   650 zł. 

8. Dr inż. Jakub Sikora   1300 zł. 

9. Dr hab. Zygmunt Sobol   650 zł. 

10. Dr inż. Urszula Ziemiańczyk  650 zł. 

11. Prof. dr hab. Bogusław Cieślikowski 780 zł. 

12. Dr inż. Norbert Pedryc   650 zł. 

 

Nagroda zespołowa II stopnia w wysokości 13000 zł. (działalność organizacyjna) dla: 

1. Prof. dr hab. Kazimierz Rutkowski 1950 zł. 

2. Dr hab. Jacek Salamon   1300 zł. 

3. Dr hab. Barbara Krzysztofik prof. UR 1560 zł. 

4. Dr inż. Anna Krakowiak- Bal  1560 zł. 

5. Dr hab. Tomasz Jakubowski  520 zł. 

6. Dr hab. Grzegorz Wcisło   390 zł. 

7. Dr inż. Marek Wróbel   650 zł. 

8. Dr inż. Krzysztof Mudryk   650 zł. 



 

 

9. Dr inż. Marcin Jewiarz   390 zł. 

10. Dr inż. Zbigniew Daniel   1040 zł. 

11. Dr inż. Krzysztof Molenda  1040 zł. 

12. Dr inż. Piotr Nawara   650 zł. 

13. Dr inż. Stanisław Lis   650 zł. 

14. Mgr inż. Karolina Trzyniec  650 zł. 

 

Nagroda zespołowa II stopnia w wysokości 12000 zł. (działalność organizacyjna) dla: 

1. Dr hab. Sławomir Francik  4800 zł. 

2. Dr hab. Paweł Kiełbasa   7200 zł. 

 

Pozostałe nagrody i wyróżnienia 

Nagroda dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z rok 2015 

1. Bogusława Dymek 

2. Mgr inż. Anna Konik 

3. Mgr inż. Mirosława Kubica 

4. Mgr inż. Janusz Tabor 

5. Mgr Maciej Waligóra 

6. Inż. Andrzej Pudełko 

 

Medale i odznaczenia  

1. Dla dr inż. Andrzeja Żabińskiego - wyróżnienie Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. 

2. Dla dr hab. inż. Pawła Kiełbasy - wyróżnienie Medalem Komisji Edukacji Narodowej 

3. Dla dr Anny Krakowiak-Bal - wyróżnienie Medalem Komisji Edukacji Narodowej 

 

h. Wymiana nauczycieli akademickich 

 

Liczba umów międzynarodowych w danym roku 43 (tylko Erasmus w skali uczelni) 

Liczba pracowników wyjeżdżających, nazwa programu: 
 

ERASMUS 
 

CEEPUS 
 

MostAR 
 

Inne 
 

Liczba pracowników przyjmowanych, nazwa programu: 
 

ERASMUS 6 

CEEPUS 
 

MostAR 
 

Inne * (poniżej) 2 

 

L.p.* Imię, Nazwisko Instytucja Kraj Data 

1.  Ozan Artun Cukurova University Turkey  

2.  Bohdan Stejskal Mendel University in Brno Czech 

Republic 

 

PRZYJAZDY Wykładowcy – LLP ERASMUS 

 



 

 

  Imię, Nazwisko Instytucja Data 

1. Patrik Burg Mendel University in Brno 9-13.11.2015 

2. Pavel Zemanek Mendel University in Brno 9-13.11.2015 

3. Vladimir Matusek Slovak University of Agriculture in Nitra 11-14.04.2016 

4. Maros Korenko Slovak University of Agriculture in Nitra 11-14.04.2016 

5. Katarina Klimentova Slovak University of Agriculture in Nitra 18-21.04.2016 

6. Eva Matusekova Slovak University of Agriculture in Nitra 18-21.04.2016 

 
i. Wymiana studentów 

Liczba umów międzynarodowych w danym roku 42 (tylko Erasmus) 

Liczba studentów wyjeżdżających, nazwa programu: 
 

ERASMUS+ 6 

CEEPUS 
 

MostAR 
 

Inne 
 

Liczba studentów przyjmowanych, nazwa programu: 
 

ERASMUS + 
 

CEEPUS 
 

MostAR 
 

Inne 7 (studia) + 10 (praktyki) 

+8 (staż Kazachów) 

 

Wyjazdy studentów na studia 2015/2016 w ramach programu Erasmus 

Lp. Imię, Nazwisko 
Stopień 

studiów 
Kierunek Uczelnia 

1.  Ilona Borek II TRIL UR 

2.  Urszula Bogomaz II TRIL UR 

 

Wyjazdy studentów na praktyki 2015/2016 Erasmus 

Lp. Imię, Nazwisko 
Stopień 

studiów 
Kierunek Instytucja 

1.  Magdalena Wójtowicz II OZE DEVELEY, Anglia 

2.  Paulina Kot I ZiIP Event Hire, Anglia 

3.  Patrycja Kabiesz I ZiIP Jan Bielesz S.R.O., Czechy 

4.  Tomasz Krawczyk I OZE Landwirtschafliche GMbH, 

Niemcy  

Przyjazdy studentów na studia 2015/2016  

Lp. Imię i Nazwisko 
Stopień 

studiów 

Rodzaj 

wyjazdu 

Liczba 

semestrów 
Uczelnia macierzysta 

1.  
Malika  YUSSUPOVA I   

1 

S. Seifullin Kazakh 

Agrotchnical University in 

Astana, Kazachstan 

2.  
Ardak KENNENBAYEVA I   1 

S. Seifullin Kazakh 

Agrotchnical University in 

Astana, Kazachstan 



 

 

3.  Baliar Oleksandr 
I   

1 

Narodowy Lwowski 

Uniwersytet Rolniczy, 

Ukraina 

4.  
Hayrapetyan Svetlanna I   1 

Armenia 

 

Przyjazdy studentów na studia 2015/2016 semestr zimowy Wymiana Międzynarodowa Ukraina 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

Stopień 

studiów 

Rodzaj 

wyjazdu 

Liczba 

semestrów 

Uczelnia macierzysta 

1 Ivanna Shevchuk I  2 
Podolski Państwowy Uniwersytet 

Rolniczy w Kamieńcu Podolskim 

2 Nester Bohdan I  2 

Narodowy Lwowski Uniwersytet 

Rolniczy 

3 Hanchar Andrii I  2 

Narodowy Lwowski Uniwersytet 

Rolniczy 

 

Przyjazdy studentów na studia 2015/2016 semestr letni Wymiana Międzynarodowa Ukraina 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

Stopień 

studiów 

Rodzaj 

wyjazdu 

Liczba 

semestrów 

Uczelnia macierzysta 

1 Ivanna Shevchuk  I  2 
Podolski Państwowy Uniwersytet 

Rolniczy w Kamieńcu Podolskim 

2 Nester Bohdan I  2 

Narodowy Lwowski Uniwersytet 

Rolniczy 

3 Hanchar Andrii I  2 

Narodowy Lwowski Uniwersytet 

Rolniczy 

 

Przyjazdy studentów na praktyki  2015/2016 Wymiana Międzynarodowa Ukraina 

Lp. 
Imię i Nazwisko Nr paszportu 

1.  Palas Vasyl FC 186594 

2.  Stavnychyi  Yurii   FA 150801 

3.  Stavnychyi   Taras   FE 020298 

4.  Pliuvak  Dmytro     ET 576245 

5.  Svystun Serhii ES726401 

6.  Melnyk Dmytro ES 518649 

7.  Flys Ivan    FC  128687 

8.  Voityk   Taras    FE  099832 

9.  Chebeniak  Pavlo   FE  249424 

10.  Semeniuk Bogdan   FA  847893 

 

Studenci zagraniczni realizujący przedmioty na WIPIE w roku 2015/2016 



 

 

L.p. Nazwisko, Imię Uczelnia 

macierzysta Realizowany przedmiot na WIPIE 

1.  Dulguun GERELSAIKHAN  Agricultural Engineering 

2.  Marta CONTRERAS MURILLO  Agricultural Engineering 

3.  Malika  YUSSUPOVA  Agricultural Engineering 

4.  Ardak KENNENBAYEVA  Agricultural Engineering 

5.  Diego MONTERO CURIEL  Agricultural Engineering 

6.  Sharmarke  ABDULLAHI 

FARAH 

 Quality Management 

7.  Mathilde BABIN  Quality Management 

8.  Itxaso FILGUEIRA GARRO  Quality Management 

9.  Jürm Wolf HÖPER  Quality Management 

10.  Jacob LUCKNER  Quality Management 

11.  Marten RAUERT  Quality Management 

12.  Ainara URTASUN PASCUAL  Quality Management 

13.  Mathilde BABIN  Storage of Agricultural Products 

14.  Jürm Wolf HÖPER  Storage of Agricultural Products 

15.  Diego MONTERO CURIEL  Storage of Agricultural Products 

16.  Marten RAUERT  Storage of Agricultural Products 

17.  Cristina OLIVA NIEVES  Storage of Agricultural Products 

18.  Julia SCHULZE RÖTERING  Storage of Agricultural Products 

19.  Richard VON BEHR  Storage of Agricultural Products 

20.  Dulguun GERELSAIKHAN  Technical Infrastructure of Agriculture 

21.  Jacob LUCKNER  Technical Infrastructure of Agriculture 

22.  Ignacio VALLS GARRIDO  Technical Infrastructure of Agriculture 

23.  Diego MONTERO CURIEL  Technical Infrastructure of Agriculture 

24.  Malika YUSSUPOVA  Technical Infrastructure of Agriculture 

25.  Ardak KENNENBAYEVA  Technical Infrastructure of Agriculture 

26.  Clemens GRAF VON 

HARDENBERG 

 Technical Infrastructure of Agriculture 

27.  Lidia VELASCO PEÑA  Hydrology and water management 

28.  Ema BUŠOVA  Hydrology and water management 

29.  Rūta KALŅINA  Hydrology and water management 

30.  Marton ORBAN  Hydrology and water management 

31.  Greta GUZI  Hydrology and water management 

32.  Matuš JEŽIK  Hydrology and water management 

33.  Erik VANYA  Hydrology and water management 

34.  Zuzanna KAPUSTOVA  Hydrology and water management 

35.  Ignacio VALLS GARRIDO  Hydrology and water management 

36.  Diego MONTERO CURIEL  Hydrology and water management 

37.  Diego MONTERO CURIEL 
 Modern techniques and technologies used in 

agriculture, forestry and food technology 

38.  Marton ORBAN 
 Modern techniques and technologies used in 

agriculture, forestry and food technology 



 

 

39.  Greta GUZI 
 Modern techniques and technologies used in 

agriculture, forestry and food technology 

40.  Marta CONTRERAS MURILLO 
 Modern techniques and technologies used in 

agriculture, forestry and food technology 

41.  Isabel van der WALLE 
 Modern techniques and technologies used in 

agriculture, forestry and food technology 

42.  Miguel LAPUERTA RISUEÑO 
 Modern techniques and technologies used in 

agriculture, forestry and food technology 

43.  Emma BUŠOVA  Renewable energy sources 

44.  Zuzanna KAPUSTOVA  Renewable energy sources 

45.  Safina YULDASHEVA  Renewable energy sources 

46.  Matuš JEŽIK  Renewable energy sources 

47.  Erik VANYA  Renewable energy sources 

48.  Márton ORBÁN  Quality management 

49.  Greta GUZI  Quality management 

50.  Balist LENGYEL  Quality management 

51.  Cristina BOLDISCHAR  Quality management 

52.  Isabel Van der WALLE  Quality management 

53.  Eliška KONRADOVA  Quality management 

 

Studenci realizujący krótki staż naukowy: 26.10.- 4.11.2015 - Kazachstan 

1. Kamzabekov Sayat 

2. Temirbek Aizhan 

3. Akkali Nurzhas 

4. Olzhabayev Shynggys 

5. Nurmaganbetova Aigerim 

6. Rustemkyzy Arailym 

7. Shablan Aiida 

8. Medeu Tangsholpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Baza dydaktyczna 

Zespół ds. Jakości Kształcenia monitorował warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. 



 

 

 

a. Jakość i warunki prowadzenia zajęć  

 

Liczba studentów studiów stacjonarnych  I stopnia na dzień 30.11.2015 

Kierunek Technika Rolnicza i Leśna  

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 

Liczba studentów studiów stacjonarnych  II stopnia na dzień 30.11.2015 

Kierunek Technika Rolnicza i Leśna 

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Liczba studentów studiów niestacjonarnych I stopnia na dzień 30.11.2015 

Kierunek Technika Rolnicza i Leśna 

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 

Liczba studentów studiów niestacjonarnych  II stopnia na dzień 

30.11.2015 

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dzień 

30.11.2015 

80 

389 

226 

 

13 

84 

 

14 

128 

47 

 

43 

1024 

 

 

Liczba sal wykładowych 5 

Liczba sal ćwiczeniowych, liczba laboratoriów (sal specjalistycznych, sal 

seminaryjnych, itp.) wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 
21 

Liczba stanowisk komputerowych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 

dostępnych dla wszystkich przedmiotów 
112 

Liczba rzutników multimedialnych zainstalowanych na stałe 14 stałe i  

2 przenośne 

 

Wykonane remonty i adaptacje sal dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016  

 Wymiana wewnętrznych linii zasilających oraz tablic rozdzielczych, wykonanie robót budowlano 

– naprawczych po robotach elektrycznych w budynku „A” 

 Remont sanitariatu męskiego na parterze w budynku „A” 

 Wykonanie podziału górnej hali maszyn nr 122 ścianką działową na dwie sale seminaryjne wraz z 

robotami towarzyszącymi w budynku „A” 

 Remont schodów zewnętrznych do sali 100 ( przed pomieszczeniem 126 ) 

 Remont sanitariatów w budynku „D”- etap I, jako rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

istniejącego budynku WIPiE. 

 Wydzielenie pomieszczenia na serwerownie w pokoju nr 4 Katedry Inżynierii Mechanicznej  i 

Agrofizyki w budynku „M” przy ul. Balickiej 120. 

 Remont schodów ( dwóch zejść ) przy rampie – łączniku między budynkami  „A” i „C”. 

 Odnowienie – uzupełnienie tynków i pomalowanie elewacji budynku „G”. 

 

Ponadto w budynku „A” wykonano roboty remontowo – budowlane w zakresie usunięcia usterek oraz 

uchybień dotyczących funkcjonowania przewodów kominowych wykazanych w protokole Zakładu 

Kominiarskiego nr 173317. 



 

 

Na przewodach bocznych zamontowano siatki łatwodemontowalne, przewody kominowe, które były 

zaniżone wybudowano ponad przeszkodę. 

W budynku „I” na przewodach bocznych zamontowano siatki łatwodemontowane, z pomieszczenia 

sanitarnego dobudowano wentylację grawitacyjną rurą kwasoodporną ocieploną. 

 

W budynku „G” na przewodach bocznych zamontowano siatki łatwodemontowalne, na kominach 

wymurowano nowe czapki kominowe, wytynkowano trzony kominowe, w lokalach wymieniono kratki 

wentylacyjne na łatwodemontowalne. 

 



 

 

b. Biblioteka (liczba nowych zakupów, baz danych): 

 

Lista tytułów czasopism zagranicznych zamówionych przez Wydział Inżynierii Produkcji i 

Energetyki do prenumeraty na rok 2016: 

 

1. Kartoffelbau 

2. Transactions of the ASABE - American Society of Agricultural and Biological Engineers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6. Ocena przebiegu procesu dydaktycznego 

 

Podobnie jak w poprzednich latach Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia monitorował i analizował 

przebieg procesu dydaktycznego także w roku akademickim 2015/16. 

 

 Podsumowanie sesji egzaminacyjnej zimowej 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami stacjonarne 15/16 zima 

I  79 25 31,65 21 26,58 

II 59 44 74,58 10 16,95 

III 48 44 91,67 4 8,33 

IV 41 44 100,00 0 0 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Technika rolnicza i Leśna I stopień stacjonarne 15/16 zima 

I  21 7 33,33 6 28,57 

II 20 7 35,00 9 45,00 

III 19 11 57,89 8 42,11 

IV 21 17 80,95 4 19,05 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień niestacjonarne 15/16 zima 

I 47 17 36,17 10 21,27 

II 22 11 50,00 9 40,90 

III 36 23 36,88 3 8,33 

IV 21 6 28,57 2 9,52 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień stacjonarne 15/16 zima 

I 152 31 20,39 56 36,84 

II 75 44 58,66 26 34,66 

III 88 64 72,72 10 11,36 



 

 

IV 91 43 47,25 39 42,85 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami I stopień niestacjonarne 15/16 zima 

I 35 11 31,42 4 11,42 

II 16 8 50,00 3 18,75 

III - - - - - 

IV - - - - - 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Technika Rolnicza i Leśna II stopień stacjonarne 15/16 zima 

II semestr 11 7 63,64 4 36,36 

 

Rok studiów Wpisani  

na semestr 

Zaliczenie  

w terminie 

% Po 

terminie 

% 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień  stacjonarne 15/16 zima 

II semestr 79 64 81,01 8 10,13 

 

 
Rok studiów 

Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień  niestacjonarne 15/16 zima 

II semestr 41 16 39,02 25 60,97 

 

 Podsumowanie sesji egzaminacyjnej letniej 
 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami stacjonarne 15/16 lato 

I  72 26 36,11 20 27,77 

II 54 43 80,42 10 18,52 

III 48 45 93,75 3 6,25 



 

 

IV - - - - - 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Technika Rolnicza i Leśna stacjonarne 15/16 lato 

I 11 7 63,64 4 36,36 

II 17 7 41,18 10 58,82 

III 19 13 68,42 6 31,58 

IV - - - - - 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień stacjonarne 15/16 lato 

I 82 31 37,80 36 43,90 

II 70 58 82,85 10 14,28 

III 79 66 69,34 13 16,45 

IV - - - - - 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami I stopień niestacjonarne 15/16 lato 

I 15 10 66,66 3 20,00 

II 12 10 83,33 2 16,66 

III 13 5 38,46 8 61,53 

IV - - - - - 

 

Rok studiów 
Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień niestacjonarne 15/16 lato 

I 27 13 48,14 9 33,33 

II 21 11 52,38 10 47,61 

III 35 29 82,85 3 8,27 

IV - - - - - 



 

 

Rok studiów Wpisani  

na semestr 

Zaliczenie  

w terminie 

% Po 

terminie 

% 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień  stacjonarne 15/16 lato 

I semestr 81 58 54,32 15 18,51 

III semestr 76 12 15,79 8 10,52 

 

 
Rok studiów 

Wpisani  
na semestr 

Zaliczenie  
w terminie 

% 
Po 
terminie 

% 

Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopień  niestacjonarne 15/16 lato 

I semestr 38 28 73,68 7 18,42 

III semestr 44 12 27,27 9 20,45 

 

Rok studiów Wpisani  

na semestr 

Zaliczenie  

w terminie 

% Po 

terminie 

% 

Technika Rolnicza i Leśna II stopień  stacjonarne 15/16 lato 

I semestr 18 14 77,78 1 0,07 

III semestr 12 3 25,00 1 8,3 

 

 Zestawienie zbiorcze 

 

I stopień kształcenia 

 

Sesja zimowa letnia zimowa letnia 

Odnawialne Źródła Energii  

i Gospodarka Odpadami 

 I st. stacjonarne 

69,16 65,51 15,41 18,96 

I st. niestacjonarne 37,25 62,50 13,72 32,50 

Technika Rolnicza i Leśna  

I st. stacjonarne  

51,85 57,44 33,33 42,55 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

I st. stacjonarne  

63,30 67,09 32,26 25,54 

I st. niestacjonarne 45,23 63,85 19,04 26,50 

 

 

 



 

 

II stopień kształcenia 

Sesja zimowa letnia zimowa letnia 

Technika Rolnicza i Leśna 

 II st. stacjonarne  

63,64 56,66 36,36 6,66 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

II st. stacjonarne  

81,01 44,58 10,13 21,01 

II st. niestacjonarne 39,02 48,78 60,97 19,51 

 

 

Komisja Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia zwraca  uwagę na: 

- niski procent zaliczeń w sesji zimowej na I roku studiów I stopnia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna, 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych, 

- niski procent zaleczeń w sesji zimowej na III i IV roku studiów I stopnia na kierunku Odnawialne Źródła 

Energii i Gospodarka Odpadami oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, na studiach niestacjonarnych, 

- niski procent zaliczeń na studiach II stopnia, II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 

wszystkich kierunkach, 

- wysoki odsetek zaliczeń w sesji zimowej na studiach stacjonarnych I stopnia i w sesji letniej na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia od 3 do 7 semestru, 

- największy problem stanowi niski udział zaliczeń uzyskanych przez studentów po I semestrze nauki 

na każdym z kierunków I stopnia, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Zarządzanie i 

Inżynieria Produkcji oraz na II roku studiów II stopnia.  

 

 

  



 

 

7. Analiza sprawozdań z weryfikacji efektów kształcenia 

 

a. Plan kontroli  realizacji i weryfikacji efektów kształcenia 

 

dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski IIRiI 

Przedmiot:    Organizacja produkcji rolniczej 

Kierunek studiów:   Technika Rolnicza i Leśna 

Poziom kształcenia:   Studia inżynierskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski IEMiPP 

Przedmiot:    Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 

Kierunek studiów:   Technika Rolnicza i Leśna 

Poziom kształcenia:   Studia inżynierskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

dr inż. Stanisław Lis KEiAPR 

Przedmiot:    Programowanie i symulacja systemów czasu rzeczywistego 

Kierunek studiów:   Technika Rolnicza i Leśna 

Poziom kształcenia:   Studia magisterskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

dr hab. inż. Paweł Kiełbasa IEMiPP 

Przedmiot:    Mikrokomputery w rolnictwie 

Kierunek studiów:   Technika Rolnicza i Leśna  

Poziom kształcenia:   Studia magisterskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła IIRiI 

Przedmiot:    Systemy produkcji ekologicznej 

Kierunek studiów:   Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Poziom kształcenia:   Studia inżynierskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR IIRiI  

Przedmiot:    Projektowanie technologii produkcji surowcowej 

Kierunek studiów:   Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Poziom kształcenia:   Studia inżynierskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora IIRiI 

Przedmiot:    Zarządzanie projektem i innowacjami 

Kierunek studiów:   Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Poziom kształcenia:   Studia magisterskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

dr inż. Tomasz Dróżdż IEMiPP 

Przedmiot:    Inżynieria przetwórstwa rolno - spożywczego 

Kierunek studiów:   Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Poziom kształcenia:   Studia inżynierskie 

System kształcenia:   Studia niestacjonarne 



 

 

Prof. dr hab. Maciej Kuboń IIRiI 

Przedmiot:    Logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem  

Kierunek studiów:   Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Poziom kształcenia:   Studia magisterskie 

System kształcenia:   Studia niestacjonarne 

 

dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski IIRiI 

Przedmiot:    Ekonomika w energetyce odnawialnej 

Kierunek studiów:   Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 

Poziom kształcenia:   Studia inżynierskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

prof. dr hab. Bogusław Cieślikowski KIMiA 

Przedmiot:    Technologia utylizacji odpadów 

Kierunek studiów:   Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 

Poziom kształcenia:   Studia inżynierskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

dr hab. inż. Jacek Salamon IIRiI 

Przedmiot:    Odpady komunalne 

Kierunek studiów:   Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 

Poziom kształcenia:   Studia inżynierskie 

System kształcenia:   Studia stacjonarne 

 

 

Na podstawie pełnej dokumentacji przebiegu procesu kształcenia w obrębie przedmiotu, oceniane były 

dokumenty 6 studentów o zróżnicowanym poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji (oceny słabe, 

średnie i wysokie). 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Technika Rolnicza 

i Leśna Po ukończeniu studiów na kierunku Technika 

Rolnicza i Leśna 

Absolwent: 

TAK NIE Częściowo 

OPR_W01  

zna podstawowe pojęcia z zakresu organizacji produkcji rolniczej 

zna identyfikuje rodzaje procesów technologicznych i 

produkcyjnych w rolnictwie  

X  

 

OPR_W02  

zna podstawowe technologie produkcji roślinnej i zasady doboru 

maszyn dla gospodarstwa, zna podstawy kalkulacji kosztów 

eksploatacji maszyn i urządzeń  

X  

 

OPR_W03  
zna kategorie produkcji w gospodarstwie oraz wskaźniki do 

oceny efektywności oraz energochłonności produkcji rolniczej  
 

 

X (70%) 

TR_W08  

zna podstawy techniki wykorzystywanej do kształtowania 

środowiska leśnego, rolniczego oraz stosowanej w przemyśle 

rolno-spożywczym  

X  

 



 

 

TR_W12  

zna podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem 

urządzeń technicznych i procesów, także z wykorzystaniem 

technik informacyjnych  

X  

 

OPR_U01  
projektuje i analizuje procesy produkcyjne w rolnictwie, 

identyfikuje czynniki wpływające na produkcję rolniczą  
X  

 

OPR_U02  

potrafi okresie bilans nakładów ij koszty eksploatacji parku 

maszynowego oraz koszty produkcji oraz opłacalność produkcji 

rolniczej  

  

X (80%) 

TR_U12  
potrafi stosować zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i 

urządzeń technicznych  
X  

 

TR_U01  
potrafi wykonywać obserwacje i pomiary, analizować i 

interpretować wyniki  
X  

 

TR_U05  
korzysta z technik informatycznych w celu przygotowania 

projektów inżynierskich  
X  

 

TR_U09  

potrafi obliczyć i zoptymalizować parametry pracy urządzeń 

technicznych w produkcji rolniczej, leśnej i przetwórstwie 

żywności  

X  

 

OPR_K02  
ma świadomość na czym polega organizacja procesów produkcji 

w rolnictwie  
X  

 

OPR_K07  
potrafi wykazać w jaki sposób możni obniżyć nakłady pracy i 

koszty produkcji rolniczej  
X  

 

TR_K01  
potrafi wykonywać obserwacje i pomiary , analizować i 

interpretować wyniki  
X  

 

TR_K01  
ma świadomość roli technik informatycznych w produkcji 

rolniczej, leśnej i przetwórstwie żywności  
X  

 

TR_K02  
rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania i 

samodoskonalenia w zakresie techniki rolniczej i leśnej  
X  

 

TR_W01  

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i metod 

obliczeniowych stosowanych w rozwiązywaniu typowych 

problemów inżynieryjnych  

X  

 



 

 

TR_W11  
zna zaawansowane sposoby rozwiązywania zadań inżynierskich 

z wykorzystaniem technik informatycznych  
X  

 

TR_W04  
zna narzędzia i oprogramowanie stosowane w monitorowaniu i 

diagnostyce procesów technologicznych  
X  

 

TR_W10  

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą eksploatacji maszyn i regulacji 

urządzeń technicznych stosowanych w produkcji rolnej, leśnej i 

przemyśle rolno-spożywczym  

X  

 

TR_U04  

potrafi posługiwać się technikami informacyjno-

komunikacyjnymi właściwymi do pozyskania i przetwarzania 

informacji w realizacji zadań w zakresie techniki rolniczej i 

leśnej  

X  

 

TR_U09  
oblicza i dobiera parametry pracy maszyn, urządzeń 

technicznych i ich podzespołów  
X  

 

TR_U03  
wykorzystuje techniki modelowania dla wspomagania kontroli 

procesów technologicznych  
X  

 

TR_U06  
samodzielnie planuje, przeprowadza i analizuje wyniki 

eksperymentu, w tym pomiarów i symulacji komputerowych  
X  

 

TR_K03  
wykazuje otwartość na postęp techniczny w dziedzinie 

informatyzacji  
X  

 

TR_K07  
ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się i 

samodoskonalenia w dziedzinie techniki rolniczej i leśnej  
X  

 

TR_K03  
wykazuje otwartość na postęp techniczny w dziedzinie 

informatyzacji  
X  

 

TR_K04  
potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując rożne role 

i podejmując odpowiedzialność za pracę zespołu  
X  

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie 

Inżynieria Produkcji. Po ukończeniu studiów na kierunku 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Absolwent: 

TAK NIE Częściowo 

SPE_W01  

posiada podstawową wiedzę dotyczącą miejsca i roli systemów 

produkcji ekologicznej w koncepcji ekorozwoju oraz we 

współczesnym rolnictwie  

X  

 



 

 

SPE_W02  

posiada wiedzę z zakresu techniki i technologii ekologicznej 

produkcji roślinnej i zwierzęcej, zgodnej z wymogami ochrony 

środowiska przyrodniczego i dobrostanu zwierząt oraz zna 

zasady przetwórstwa żywności ekologicznej  

X  

 

ZI_W07  

ma ogólną wiedzę na temat struktury i właściwości materiałów, 

surowców roślinnych i zwierzęcych oraz ich wpływie na 

przebieg procesów technologicznych  

X  

 

ZI_W08  

ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy i zasady działania 

zespołów mechanicznych maszyn i urządzeń oraz metod doboru 

i obliczeń maszyn, podzespołów i ich części stosowanych w 

rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym  

X  

 

ZI_W11  
ma szczegółową wiedzę w zakresu technologii produkcji i 

związanych z nimi procesów  
X  

 

ZI_W19  
ma ogólną wiedzę w zakresie projektowania, sterowania i 

zarządzania prostymi procesami produkcyjnymi  
X  

 

ZI2_W12 

zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie ochrony własności 

przemysłowej i intelektualnej, prawa autorskiego i patentowego 

oraz stosuje go w praktyce 

X  

 

ZI2_W13 
ma wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz 

różnego rodzaju przedsięwzięciami i innowacjami 
X  

 

SPE_U01  

identyfikuje symptomy stosowania niedozwolonych środków w 

rolnictwie ekologicznym, wyznacza sankcje i formułuje 

niezgodności oraz naruszenia występujące w rolnictwie 

ekologicznym, potrafi sporządzić protokół z lustracji 

gospodarstwa ekologicznego  

  

X (85%) 

SPE_U02  

interpretuje zasady chowu zwierząt i opisuje organizacje 

ekologicznej produkcji zwierzęcej oraz dokonuje wyboru 

najlepszej technologii w określonych warunkach 

przyrodniczo-ekonomicznych  

X  

 

ZI_U27  stosuje metody bilansowe do oceny procesów technologicznych  X  

 

ZI_U22  
identyfikuje i formułuje wymagania w systemach technicznych i 

technologicznych  
X  

 

ZI_U23  formułuje specyfikację prostych zadań produkcyjnych  X  

 



 

 

ZI_U08  

identyfikuje i analizuje czynniki i zjawiska wpływające na 

produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi oraz na stan 

środowiska naturalnego  

X  

 

ZI_U22  
identyfikuje i formułuje wymagania w systemach technicznych i 

technologicznych  
X  

 

SPE_K01  

ma świadomość znaczenia rolnictwa ekologicznego z 

uwzględnieniem jego ekonomicznych i środowiskowych wad i 

zalet  

X  

 

ZI_K01  

rozumie potrzebę oraz zna możliwości ciągłego dokształcania się 

w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i 

społecznych  

X  

 

ZI_K02  

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty oraz 

skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a 

także związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane 

decyzje  

X  

 

ZI_K06  
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu  
X  

 

ZI_K02  

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty oraz 

skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a 

także związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane 

decyzje  

X  

 

ZI_K05  

ma świadomość znaczenia prawnej i etycznej odpowiedzialności 

za jakość produkowanej żywności, dobrostanu zwierząt i stan 

środowiska  

X  

 

ZI_K04  

potrafi planować wyznaczone przez siebie lub innych 

przedsięwzięcia, określać ich cele strategiczne, operacyjne i 

priorytety  

X  

 

ZI_K07  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy  X  

 

LiZZ_W01  
ma wiedzę w zakresie projektowania procesów zaopatrzenia. Zna 

metody wspomagające podejmowanie decyzji w zaopatrzeniu  
X  

 

LiZZ_W02  

ma wiedzę z zakresu zarządzania logistyką zaopatrzenia w 

przedsiębiorstwie. Umie opisać strategiczne znaczenie 

zaopatrzenia i przedstawić kierunki zmian w tym procesie na 

przestrzeni ostatnich lat.  

X  

 

LiZZ_W03  

ma wiedzę w zakresu planowania potrzeb materiałowych i 

produkcji pozwalającą przeprowadzić krytyczną ich analizę i 

ocenę oraz zaproponować zmiany.  

  

X (90%) 



 

 

LiZZ_U01  

przy doborze opakowań (jednostkowych, zbiorczych, 

logistycznych), środków transportowych oraz powierzchni 

magazynowej umie wykorzystać znajomość struktury i 

właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych. Potrafi 

zaplanować wielkość i harmonogram dostaw oraz lokalizację 

magazynu w sieci dostaw. Umie zaprojektować niezbędną 

powierzchnie magazynową oraz określić podstawowe parametry 

wypływające na prawidłowe funkcjonowanie magazynu.  

X  

 

ZI2_U14  
potrafi kierować zespołem i współdziałać z innymi zespołami 

przy wdrażaniu zmian i innowacji  
X  

 

ZI2_U05  
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować 

proces samokształcenia  
X  

 

LiZZ_K01  

potrafi pracować sam jak też w zespole zadaniowym i realnie 

ocenić własne możliwości przyjmowania w nim role 

kierownicze. Ma świadomość ważności problematyki związanej 

z planowaniem i organizacją procesu zaopatrzenia, a także jej 

wpływu na ogólne koszty działalności przedsiębiorstwa, w tym 

jej wpływ na środowisko.  

X  

 

ZI2_K01  
rozumie potrzebę oraz zna możliwości ciągłego dokształcania 

siebie i innych, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych  
X  

 

ZI2_K03  
potrafi pracować w zespole zadaniowym i realnie ocenić własne 

możliwości przyjmowania w nim role kierownicze  
X  

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Odnawialne Źródła 

Energii i Gospodarka Odpadami. 

Po ukończeniu studiów na kierunku Odnawialne Źródła 

Energii i Gospodarka Odpadami 

Absolwent: 

TAK NIE Częściowo 

EwEO_W

01  

Potrafi zdefiniować pojecie energii odnawialnej i zna 

systematykę odnawialnych źródeł energii. Potrafi analizować 

warunki rozwoju i objaśnić znaczenie i perspektywy rozwoju 

różnych źródeł energii odnawialnej  

X  

 

EwEO_W

02  

Zna uwarunkowania prawne rozwoju pozyskania energii ze 

źródeł odnawialnych w Polsce. Potrafi wymienić źródła 

finansowania inwestycji w OZE. Wskazuje słabe i mocne strony 

uwarunkowań prawno-rynkowych inwestycji w OZE.  

  

X (60%) 

EwEO_W

03  

Rozumie znaczenie podstawowych pojęć ekonomicznych w 

kontekście energetyki. Zna metody oceny efektywności 

ekonomicznej inwestycji w sektorze źródeł odnawialnych.  

X  

 

EwEO_W

04  

Potrafi ocenić konkurencyjność odnawialnych i nieodnawialnych 

źródeł energii. Dokonuje analizy kosztów i korzyści związanych 

z wykorzystaniem energetyki odnawialnej na podstawie 

przykładowych studiów przypadków  

X  

 



 

 

OE_W06  

Ma szczegółową wiedzę z zakresu OZEiGO obejmującą 

projektowe zadania inżynierskie dotyczące urządzeń, instalacji 

oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych, oraz z zakresu gospodarki odpadami  

X  

 

OE_W11  
Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz o 

jego zagrożeniach  
X  

 

OE_W12  

Zna podstawowe metody, techniki, technologie stosowane przy 

rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich i pozwalające 

wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w zakresie 

kierunku OZEiGO  

X  

 

OE_W05  

Ma ogólną wiedzę dotyczącą podstaw techniki, technicznych 

zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie 

kierunku OZEiGO  

X  

 

EwEO_U0

1  

Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowanego 

projektu technicznego uwzględniającej koszt materiałów, energii 

i nakładu pracy  

X  

 

EwEO_U0

2  

Ma ogólną wiedzę dotycząca możliwości pozyskiwania funduszy 

unijnych na inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej w 

obszarze energetyki odnawialnej.  

X  

 

EwEO_U0

3  

Stosuje metody do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji 

w OZE. Potrafi dokonać oceny konkurencyjności odnawialnych 

i konwencjonalnych źródeł energii.  

  

X (80%) 

EwEO_U0

4  

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i 

ocenić istniejące  rozwiązanie techniczne wykorzystywane przy 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

X  

 

OE_U07  

Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-

komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla 

działalności inżynierskiej  

X  

 

OE_U16 

Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowanego 

projektu technicznego uwzględniającej koszt materiałów, energii 

i nakładu pracy 

X   

OE_U18  

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i 

ocenić istniejące rozwiązania techniczne (urządzeń, obiektów, 

systemów) wykorzystywane przy zagospodarowywaniu 

odpadów  

X  

 

OE_U21  

Potrafi zaprojektować proste urządzenie lub system, typowe dla 

kierunku OZEiGO, wykorzystując właściwe metody techniki i 

narzędzia  

X  

 

OE_U13  Zna wady i zalety podejmowanych działań inżynierskich  X  

 



 

 

OE_U17  

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i 

ocenić istniejące rozwiązania techniczne (urządzeń, obiektów, 

systemów) wykorzystywane przy produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych  

X  

 

EwEO_K0

1  

Jest otwarty na konsekwencje rosnącej produkcji energii oraz 

związanych z tym kosztów. Rozumie także konieczność 

oszczędzania energii i środowiska.  

X  

 

EwEO_K0

2  

Postrzega relacje pomiędzy ograniczonymi możliwościami a 

rosnącym zapotrzebowaniem na energie.  
X  

 

EwEO_K0

3  

Potrafi współpracować w grupie realizującej projekt lub 

oceniającej przypadek z zakresu inwestycji w odnawialne źródła 

energii.  

X  

 

OE_K01  

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma 

świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w 

zakresie wykonywanego zawodu  

X  

 

OE_K02  

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczny aspekt i 

skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje  

X  

 

OE_K07 

Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej 

odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego (ma 

świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej 

działalności w zakresie ochrony środowiska) 

X  

 

 

W roku akademickim 2015/2016 przeanalizowano 12 przedmiotów które realizowały 84 efekty 

kierunkowe. Stwierdzono, że w 6 przypadkach efekty były realizowane częściowo. Stosowne upomnienie 

wysłano do koordynatora przedmiotów zobowiązując go do korekty uchybienia. 

 

Technika Rolnicza i Leśna I stopnia 2 przedmioty (16 efektów) 

Technika Rolnicza i Leśna II stopnia 2 przedmioty (12 efektów) 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia 3 przedmioty (23 efekty) 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia 2 przedmioty (9 efektów) 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami I 

stopnia 
3 przedmioty (24 efekty) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Hospitacje zajęć 

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki 

Stopień/tytuł 

naukowy  

Liczba osób hospitowanych w jednostkach WIPiE 

Razem  

Instytut Inżynierii 

Rolniczej i  

Informatyki 

Instytut  

Eksploatacji 

Maszyn 

Ergonomii i 

Procesów 

Produkcyjnych 

Katedra Inżynierii  

Mechanicznej i  

Agrofizyki 

Katedra 

Energetyki i  

Automatyzacji 

Procesów  

Rolniczych 

profesor  1  1   

profesor UR  2 1 1   

doktor 

habilitowany  
4 1 1 1 1 

doktor  8 2 2 2 2 

doktorant  4 1 2 1  

Razem  19 5 7 4 3 

 

Podsumowanie hospitacji zajęć prowadzonych w roku akademickim 2015/16: 

Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku 

akademickim 2015/2016 przeprowadziła 19 hospitacji zajęć dydaktycznych. Wybór osób do 

przeprowadzenia hospitacji ich zajęć wynika z wymogów sprawdzania każdego nauczyciela 

akademickiego. W roku akademickim 2015/16 hospitowano zajęcia prowadzone przez 4 doktorantów.  
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Podczas hospitacji wykładów i ćwiczeń nie stwierdzono istotnych czy rażących niedociągnięć w realizacji 

procesu dydaktycznego. Wszystkie hospitowane zajęcia przeprowadzone były terminowo. Program zajęć 

był zgodny z treściami zawartymi w sylabusach danych przedmiotów. Studenci aktywnie uczestniczyli w 

ćwiczeniach, korzystając z pomocy dydaktycznych i sprzętu naukowego przygotowanych specjalnie jako 

uzupełnienie realizacji konkretnego tematu. Pewne, mniej istotne niedociągnięcia zauważone przez osoby 

sprawdzające realizację zajęć dydaktycznych, zostały na bieżąco przekazane osobom hospitowanym.  

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki 

Rok akademicki 2015/16 

Imię i nazwisko 

hospitowanego 
Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć 

Kierunek 

studiów 
Miejsce 

Imię i nazwisko 

hospitującego 

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 

Beata Brzychczyk Teoria i technika spalania ćwiczenia 
OZEiGO WIPiE D. Kwaśniewski, J. Knaga, T. 

Szul  s. 6 

Sławomir Francik 
Systemy wspomagania decyzji i 

zarządzania 
ćwiczenia 

ZiIP WIPiE M. Kuboń, U. Malaga – Toboła, 
D. Baran  s. 7 

Tomasz Hebda Projektowanie inżynierskie ćwiczenia 
ZiIP WIPiE M. Kuboń, U. Malaga – Toboła, 

J. Knaga  s. 7 

Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych – Zakład Inżynierii Produkcji Rolno - Spożywczej 

Tomasz Jakubowski Gospodarka odpadami w PRS ćwiczenia 
ZiIP WIPiE D. Kwaśniewski, J. Knaga, T. 

Szul  s. I 

Tomasz Dróżdż 
Systemy informatyczne w inżynierii 

produkcji 
wykład 

ZiIP WIPiE 
D. Kwaśniewski, J. Knaga, T. 

Szul  s. 
seminaryjna 

Piotr Nawara 
Budowa i eksploatacja maszyn 

przetwórstwa spożywczego 
ćwiczenia 

TRiL WIPiE 
D. Kwaśniewski, M. Zagórda 

 s. 208 

Barbara Krzysztofik Systemy zabezpieczenia surowców ćwiczenia 

ZiIP WIPiE 
M. Kuboń, D. Kwaśniewski, J. 

Knaga  s. 

seminaryjna 

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki – Zakład Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej 

Sylwia Lewicka 
Modelowanie i symulacja systemów w 

rolnictwie 
ćwiczenia TRiL 

WIPiE D. Kwaśniewski, U. Malaga – 

Toboła, Z. Daniel s. 110 

Sylwester Tabor Zarządzanie produkcją i usługami ćwiczenia ZiIP 
WIPiE M. Kuboń, D. Kwaśniewski, J. 

Knaga s. 15 

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki – Zakład Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki 

Mateusz Malinowski Logistyka zagospodarowania odpadów ćwiczenia OZEiGO 
WIPiE D. Kwaśniewski, J. Knaga, T. 

Szul s. 109 

Hubert Latała Układy kogeneracyjne ćwiczenia OZEiGO 
WIPiE D. Kwaśniewski, P. Kiełbasa, T. 

Szul s. 203 

Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych – Zakład Eksploatacji Maszyn i Ergonomii 

Tadeusz Juliszewski Podstawy produkcji biopaliw wykład OZEiGO 
WIPiE 

M. Kuboń, P. Kiełbasa, J. Knaga 
s. 15 

Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych 

Grzegorz Wcisło Technika cieplna ćwiczenia TRiL 
WIPiE D. Kwaśniewski, U. Malaga – 

Toboła, Z. Daniel s. 12 

Krzysztof Nęcka Elektrotechnika ćwiczenia TRiL 
WIPiE 

U. Malaga – Toboła, M. Zagórda 
s. 6 

Stanisław Lis Automatyka ćwiczenia TRiL 
WIPiE 

U. Malaga – Toboła, Z. Daniel 
s. 10 

Doktoranci 



 

 

Krzysztof Dziedzic 
Grafika inżynierska i komputerowe 

wspomaganie prac inżynierskich 
ćwiczenia OZEiGO 

WIPiE 

s. 303 

D. Kwaśniewski, J. 

Knaga, M. Malinowski 

Joanna Rorat Zarządzanie produkcją i usługami ćwiczenia ZIiP 
WIPiE 

s. 15 
A. Szeląg - Sikora 

Klaudia Kowalik Ekologia i zarządzanie środowiskowe ćwiczenia ZiIP 
WIPiE 

s. 212 
T. Głąb 

Joanna Palmowska Ekologia i zarządzanie środowiskowe ćwiczenia ZiIP 
WIPiE 

s. 212 
T. Głąb 

 

 

c. Ankietyzacja przedmiotu/ nauczyciela w systemie USOS 

 

Wnioski:   
Brak znaczącego zaangażowania studentów w wypełniane ankiet. 

Odsetek studentów biorących udział w ankietowaniu wynosi zaledwie kilka %.  

Każdy z pracowników ma wgląd w systemie USOS w ankietę, także w uwagi, które studenci kierują pod 

jego adresem jako prowadzącego dane zajęcia, co korzystnie wpływa na poprawę jakości kształcenia i 

korektę niedociągnięć zawartych w uwagach. 

Rada Wydziału, Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich oraz przewodniczący ds. jakości kształcenia 

aktywizują Samorząd Studentów tak, by podnieść liczbę respondentów biorących udział w badaniach 

ankietowych. 

 

  



 

 

d. Ankietyzacja procesu studiowania  

Oceny toku studiów dokonuje 100% studentów kończących studia. 

Poniżej przedstawiono wyniki ankietyzacji dla kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika 

Rolnicza i Leśna oraz Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami. 

Skala oceny – 6 stopniowa 

Etykiety 

wierszy 

Organizacja 

studiów 

Zajęcia 

dydaktyczne 

Praca 

biblioteki 

Pracownia 

komputerowa 

Ocena 

ogólna 

inż. 4,74 4,75 4,91 4,78 4,71 

OZEiG

O 
4,45 4,42 4,77 4,57 4,49 

nst - - - - - 

st 4,45 4,42 4,77 4,57 4,49 

TRiL 5,09 5,08 5,08 4,84 5,12 

nst - - - - - 

st 5,09 5,10 5,06 4,84 5,12 

ZiIP 4,78 4,81 4,92 4,83 4,72 

nst 5,15 5,35 5,21 5,13 5,28 

st 4,71 4,71 4,87 4,78 4,61 

mgr 4,87 4,75 4,99 4,90 4,92 

TRiL 4,55 4,42 5,46 5,21 5,00 

nst - - - - - 

st 4,55 4,42 5,46 5,21 5,00 

ZiIP 4,90 4,78 4,95 4,88 4,92 

nst 5,03 4,87 5,05 5,05 5,12 

st 4,83 4,73 4,89 4,80 4,81 

Średnia 

końcowa 
4,79 4,75 4,94 4,83 4,79 

Etykiety 

wierszy 

Organizacja 

studiów 

Zajęcia 

dydaktyczne 

Praca 

biblioteki 

Pracownia 

komputerowa 

Ocena 

ogólna 

inż. 4,74 4,75 4,91 4,78 4,71 

OZEiG

O 
4,45 4,42 4,77 4,57 4,49 

TRiL 5,09 5,08 5,08 4,84 5,12 

ZiIP 4,78 4,81 4,92 4,83 4,72 

mgr 4,87 4,75 4,99 4,90 4,92 

TRiL 4,55 4,42 5,46 5,21 5,00 

ZiIP 4,90 4,78 4,95 4,88 4,92 

Średnia 

końcowa 
4,79 4,75 4,94 4,83 4,79 

 



 

 

 

 

 

 

Organizacja studiów 

Etykiety 

wierszy 

Informacje 

o planie i 

programie 

studiów 

(katalog 

kursów) 

Oferta 

przedmiotów 

do wyboru 

przez 

studentów 

(elektywów) 

Kolejność 

przedmiotów 

w planie 

studiów 

Równomierność 

obciążenia 

godzinami 

poszczególnych 

semestrów 

Praca 

dziekanatu / 

sekretariatu 

Studium 

Doktoranckiego 

Możliwość 

rozwoju i 

prac w 

kołach 

naukowych 

inz 4,92 4,46 4,37 4,37 5,28 4,70 

OZEiGO 4,31 3,86 4,11 3,86 5,31 4,80 

nst - - - - - - 

st 4,31 3,86 4,11 3,86 5,31 4,80 

TRiL 5,29 4,71 4,82 4,71 5,76 4,94 

nst - - - - - - 



 

 

st 5,29 4,71 4,82 4,71 5,76 4,94 

ZiIP 5,06 4,62 4,38 4,48 5,19 4,63 

nst 5,31 5,13 5,06 4,63 5,38 5,06 

st 5,01 4,52 4,26 4,45 5,16 4,55 

mgr 5,15 4,62 4,57 4,57 5,37 4,62 

TRiL 5,13 4,25 4,13 4,13 4,75 3,75 

nst - - - - - - 

st 5,13 4,25 4,13 4,13 4,75 3,75 

ZiIP 5,15 4,65 4,60 4,60 5,43 4,69 

nst 5,19 4,91 4,72 4,75 5,28 4,75 

st 5,14 4,51 4,54 4,53 5,51 4,66 

średnia 5,01 4,52 4,45 4,44 5,32 4,67 

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne 



 

 

Etykieta danych 
Aktualność treści 

kursów 

Wielkość grup 

studenckich 

Dobór zajęć 

praktycznych do 

kierunków studiów 

inz 4,68 5,10 4,46 

OZEiGO 4,43 4,86 3,97 

nst - - - 

st 4,43 4,86 3,97 

TRiL 5,00 5,18 5,06 

nst - - - 

st 5,00 5,18 5,06 

ZiIP 4,71 5,16 4,52 

nst 5,31 5,50 5,25 

st 4,60 5,10 4,39 

mgr 4,70 4,97 4,35 

TRiL 4,13 5,13 4,00 

nst - - - 

st 4,13 5,13 4,00 

ZiIP 4,75 4,96 4,38 

nst 4,69 5,13 4,63 

st 4,78 4,86 4,25 

Suma końcowa 4,69 5,05 4,42 

 

 
 



 

 

 
 

Praca Biblioteki Głównej UR 

 

Etykiety 

wierszy 

Dostępność literatury 

potrzebnej do zajęć 

Dostępność do 

komputerowych ba 

danych 

Warunki pracy w 

czytelni 

inz 4,83 4,83 5,03 

OZEiGO 4,63 4,66 4,91 

nst - - - 

st 4,63 4,66 4,91 

TRiL 5,06 5,06 5,12 

nst - - - 

st 5,06 5,06 5,12 

ZiIP 4,87 4,86 5,05 

nst 5,19 5,13 5,31 

st 4,81 4,81 5,00 

mgr 4,94 4,85 4,99 

TRiL 5,38 5,50 5,50 

nst - - - 

st 5,38 5,50 5,50 

ZiIP 4,90 4,79 4,95 

nst 4,91 5,03 5,03 

st 4,90 4,66 4,90 

Suma końcowa 4,87 4,84 5,01 

 



 

 

 
 

 
 

Wydziałowa pracownia komputerowa 

Etykiety 

wierszy 

Możliwość 

korzystania z 

komputera pracowni 

wydziałowej 

Jakość 

oprogramowania 

Dostęp do 

Internetu 

inz 4,44 4,48 4,40 

OZEiGO 4,03 4,26 4,43 

nst - - - 

st 4,03 4,26 4,43 

TRiL 4,35 4,53 4,06 

nst - - - 

st 4,35 4,53 4,06 

ZiIP 4,60 4,55 4,45 

nst 4,94 4,88 4,94 

st 4,53 4,49 4,36 

mgr 4,71 4,69 4,59 



 

 

TRiL 4,63 4,38 4,63 

nst - - - 

st 4,63 4,38 4,63 

ZiIP 4,71 4,71 4,58 

nst 4,84 4,78 4,53 

st 4,64 4,68 4,61 

Suma 

końcowa 
4,55 4,56 4,47 

 

 
 

 
  



 

 

Ocena ogólna 

Etykiety wierszy 
Wiedzę 

specjalistyczną 

Nawyk do 

samokształcenia 

Umiejętność 

pracy w 

zespole 

Umiejętności 

praktyczne 

inz 4,62 4,80 4,96 4,46 

OZEiGO 4,49 4,54 4,74 4,20 

nst - - - - 

st 4,49 4,54 4,74 4,20 

TRiL 5,06 5,24 5,24 4,94 

nst - - - - 

st 5,06 5,24 5,24 4,94 

ZiIP 4,60 4,82 4,99 4,46 

nst 5,13 5,38 5,44 5,19 

st 4,50 4,72 4,91 4,33 

mgr 4,82 4,99 5,14 4,75 

TriL 5,00 5,25 5,00 4,75 

nst - - - - 

st 5,00 5,25 5,00 4,75 

ZiIP 4,80 4,97 5,15 4,75 

nst 5,13 5,19 5,28 4,88 

st 4,63 4,85 5,08 4,68 

Suma końcowa 4,70 4,87 5,03 4,57 

 

 
 



 

 

 
 

 

Jednostka Średni 

udział 

studentów w 

ankietach % 

Udział ankiet, w 

których wzięło 

udział więcej niż 

10% 

uprawnionych % 

Maksymalny 

udział 

studentów w 

ankietach % 

Średnia 

ocena 

Odchylenie 

standardowe 

ocen 

IEMiPP 4,16 5,63 40,00 4,91 0,77 

IIRiI 5,20 12,20 25,58 4,94 1,06 

KEiAPR 4,07 9,68 20,00 4,92 0,95 

KIMiA 4,25 13,21 18,18 5,12 0,74 

 

Jednostka Średni 

udział 

studentów 

w ankietach 

% 

Udział ankiet, w 

których wzięło 

udział więcej niż 

10% 

uprawnionych % 

Maksymalny 

udział 

studentów w 

ankietach % 

Średnia 

ocena 

Odchylenie 

standardowe 

ocen 

IEMiPP 1,84 2,53 17,91 5,29 0,80 

IIRiI 1,55 2,08 11,11 5,40 0,90 

KEiAPR 4,40 3,03 44,44 5,09 0,79 

KIMiA 1,58 0,00 6,67 5,46 0,81 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Ocena przebiegu praktyk 

 

Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna 

Praktyka może być realizowana w produkcyjnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych w kraju i za 

granicą. W rolniczych i ogrodniczych firmach hodowlanych i hodowlano – nasiennych, stacjach 

doświadczalnych oceny odmian, stacjach oceny nasion, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytutach 

badawczych, stacjach doświadczalnych UR, laboratoriach katedralnych UR, gospodarstw ogrodniczych, w 

zakładach produkcyjno-usługowych świadczących usługi na rzecz rolnictwa (warsztaty naprawcze oraz 

serwisowe, firmy produkcyjne) itp.  

Student powinien brać czynny udział we wszystkich pracach prowadzonych w gospodarstwie 

uczestnicząc w ich organizowaniu i technicznym wykonaniu. Powinien zapoznać się z organizacją 

gospodarstwa, kierunkami produkcji, wszystkimi wykorzystywanymi technologiami produkcji, 

stosowanymi sposobami zapewniającymi osiąganie wysokiego plonu o wymaganej jakości, parametrami 

jakościowymi produkowanego towaru, opłacalnością produkcji i decyzjami związanymi ze specyficznymi 

warunkami gospodarstwa (rodzaj gleby, położenie, rynek zbytu, siła robocza). Student powinien zwrócić 

uwagę na organizację czasu i warunków pracy oraz ocenę jej jakości. W zależności od miejsca praktyki 

studenci powinni zapoznać się z zakresem wdrożeń do produkcji najnowocześniejszych osiągnięć nauk 

rolniczych, rodzajami i jakością wykorzystywanych maszyn i urządzeń, organizacją ich pracy oraz 

wyposażeniem warsztatów obsługowo-naprawczych serwisujących maszyny i urządzenia będące na 

wyposażeniu gospodarstwa, rodzajem, kolejnością i terminami wykonywania zabiegów agrotechnicznych, 

techniką zbioru i przechowywania oraz aspektami proekologicznego sposobu gospodarowania. Student 

winien zapoznać się również z zasadami obsługi maszyn i urządzeń, samodzielnie, a w szczególnych 

przypadkach pod opieką osoby uprawnionej do obsługiwania maszyny i urządzenia, a w miarę możliwości 

dokonać ich oceny technicznej, tj. przeglądu oraz napraw, zapoznać się z procesami produkcyjnymi, ich 

planowaniem i kontrolą realizacji, zapoznać się z systemami wspomagającymi zarządzanie produkcją i 

środkami trwałymi itd., itp. 

W trakcie odbywania praktyki student winien nabyć umiejętności w zakresie komunikowania się z 

różnymi podmiotami w zakresie techniki rolniczej i leśnej. Po ukończeniu praktyki, student powinien 

posiąść kompetencje w zakresie racjonalnej potrzeby ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania i 

samodoskonalenia w zakresie techniki rolniczej i leśnej oraz powinien potrafić identyfikować i rozstrzygać 

dylematy w zakresie techniki rolniczej i leśnej.  

Studenci kierunku studiów Technika Rolnicza i Leśna mieli możliwość odbycia  praktyki studenckiej 

w następujących miejscach: 

  gospodarstwa z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,  

  gospodarstwa ogrodnicze,  

  stacje doświadczalne,  

  instytuty badawcze,  

  stacje chemiczno-rolnicze,  

  stacje hodowli roślin,  

  urzędy administracji publicznej,  

  przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz rolnictwa itp. 

  przedsiębiorstwa, zakłady projektowe, warsztaty diagnostyczno-obsługowe itp.  

 świadczące usługi z zakresu mechatroniki 

  inne (po konsultacji z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk).  



 

 

Wykaz liczby studentów, którzy odbyli praktykę w roku 2015/16 - TRiL 

Rok 

akademicki 

Rodzaj studiów Uprawnionych Zgłosiło 

się 

Zaliczyło Nie 

zaliczyło 

2015/2016 Studia 

stacjonarne 

19 17 17 2 

Studia 

niestacjonarne 

--- --- --- --- 

Razem: 19 17 17 2 

 

 Łącznie uprawnionych do odbycia praktyki w roku akademickim 2015/2016 było 19 osób. Zgłosiło 

się i pozytywnie ją zaliczyło 17. 

 Wśród miejsc odbywania praktyk studenckich przeważały gospodarstwa z produkcją roślinną, 

zwierzęcą oraz ogrodniczą; stacje doświadczalne oraz instytuty badawcze; urzędy administracji publicznej; 

przedsiębiorstwa i warsztaty naprawcze.  

 Zaliczenie praktyk odbywało się komisyjnie w składzie osób wyznaczonych przez Dziekana. 

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej zawsze był pełnomocnik Dziekana ds. praktyk – dr hab. inż. 

Wiesław Tomczyk. Egzamin zaliczający praktykę odbywał się po przedłożeniu przez studenta niezbędnej 

dokumentacji z przebiegu praktyki, tj.: 

 charakterystyki zakładu, w którym praktyka miała miejsce,  

 opisu przebiegu praktyki, 

 opinii zakładu o przebiegu praktyki potwierdzonej przez opiekuna zakładu, w którym miała 

miejsce, 

 sprawozdania z przebiegu przeprowadzonej tzw. „rozmowy kreatywnej” z kierownictwem, na 

temat proponowanych zmian w zasadach funkcjonowania zakładu, 

 wypełnieniu „ ZAŚWIADCZENIA” przez opiekuna praktyki z ramienia zakładu w sprawie 

nabytych kompetencji i umiejętności w trakcie trwania praktyki, oraz egzaminu ustnego. 

 

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Student może odbyć praktykę w kraju lub za granicą. Krajowe praktyki powinny być organizowane w 

miarę możliwości w gospodarstwach wielkoobszarowych. Mogą to być gospodarstwa indywidualne z 

produkcją roślinną lub zwierzęcą oraz przedsiębiorstwa państwowe np.: stacje hodowli roślin, stacje 

doświadczalne oceny odmian, instytuty badawcze, stacje doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego w 

Krakowie, ośrodki doradztwa rolniczego, firmy hodowlane, przedsiębiorstwa produkcyjne (branża 

ogrodnicza, uprawa roślin i hodowla zwierząt) oraz inne przedsiębiorstwa związane z rolnictwem. 

Zagraniczne praktyki przeznaczone są dla studentów, którzy nie mają zaległości w studiowaniu, w 

przeciwnym razie student musi całość praktyki odbyć w kraju. Wybór kraju (kraje angielsko i 

niemieckojęzyczne) oraz gospodarstwa uzależniony jest od znajomości języka obcego przez studenta oraz 

wymagań pracodawcy zagranicznego. Studenci mogą również odbywać praktyki w nowoczesnych 

zakładach i firmach produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, warsztatach serwisowo-naprawczych itp. w 

których winni: 

 zapoznać się z zasadami obsługi maszyn i urządzeń, 

 samodzielnie, a w szczególnych przypadkach pod opieką osoby uprawnionej obsługiwać 

maszyny i urządzenia, a w miarę możliwości dokonać ich oceny technicznej, przeglądu oraz napraw, 



 

 

 zapoznać się z procesami produkcyjnymi, ich planowaniem i kontrolą realizacji, 

 zapoznać się z systemami wspomagającymi zarządzanie produkcją i środkami trwałymi 

 zapoznać się z zasadami obsługi linii technologicznych, 

 obsługiwać linie technologiczne w zależności od profilu prowadzonej działalności, a w miarę 

możliwości dokonać ich oceny technicznej, przeglądu i napraw, 

 zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji posiadanego sprzętu technicznego  oraz z 

oprogramowaniem systemowym i użytkowym przedsiębiorstwa,  

 brać czynny udział w planowaniu i realizacji przedsięwzięć w ramach prowadzonej działalności 

firmy. 

 

Student odbywający praktykę posiada wiedzę o technologii produkcji oraz zna zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakładach produkcyjnych. W trakcie odbywania praktyki student winien nabyć 

umiejętności w zakresie wykorzystywania poznanych metod i technik do praktycznego rozwiązywania 

zadań inżynierskich oraz ma umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy. Po ukończeniu praktyki, 

student powinien posiąść kompetencje w zakresie świadomości istotności pracy w grupie oraz zdawać sobie 

sprawę z pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera. 

Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mogą odbywać praktykę w następujących 

miejscach: 

  gospodarstwa rolne, 

  gospodarstwa ogrodnicze, 

  gospodarstwa sadownicze, 

  fermy chowu zwierząt, 

  zakłady rolno-spożywcze, 

  przedsiębiorstwa i jednostki usługowe agrobiznesu, 

  zakłady przemysłowe,  

  warsztaty usługowe,  

  spółki handlowe,  

  urzędy publiczne itp., 

 

Wykaz liczby studentów, którzy odbyli praktykę w roku 2015/16 - ZiIP 

Rok 

akademicki 

Rodzaj studiów Uprawnionych Zgłosiło się Zaliczyło Nie zaliczyło 

2015/2016 Studia stacjonarne 84 78 78 6 

Studia 

niestacjonarne 

34 28 28 6 

Razem: 118 106 106 12 

 

Łącznie uprawnionych do odbycia praktyki było 118 osób, zgłosiło się 106 osób, pozytywnie 

zaliczyło ją 106 osób, natomiast nie zaliczyło jej 12 osób. 

Miejsca odbywania praktyk były zróżnicowane, co wynikało z ograniczonych możliwości jej 

odbycia (preferowane były gospodarstwa rolnicze, zakłady i urzędy oraz warsztaty produkcyjne w pobliżu 

miejsca zamieszkania – możliwość zakwaterowania i dojazdu). Wśród miejsc odbywania praktyk 

studenckich przeważały urzędy administracji publicznej; gospodarstwa z produkcją roślinną, zwierzęcą 



 

 

oraz ogrodniczą; przedsiębiorstwa, warsztaty naprawcze; przedsiębiorstwa i jednostki usługowe 

agrobiznesu. 

 Zaliczenie praktyk odbywało się komisyjnie w składzie osób wyznaczonych przez Dziekana. 

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej zawsze był pełnomocnik Dziekana ds. praktyk – dr hab. 

Wiesław Tomczyk. Egzaminy zaliczający praktykę odbywał się po przedłożeniu przez studenta niezbędnej 

dokumentacji z przebiegu praktyki, tj.: 

 charakterystyki zakładu w którym praktyka miała miejsce,  

 opisu przebiegu praktyki, 

 opinii zakładu o przebiegu praktyki potwierdzoną przez opiekuna z zakładu, w którym praktyka 

miała miejsce, 

 sprawozdania z przebiegu przeprowadzonej tzw. „rozmowy kreatywnej” z kierownictwem na 

temat proponowanych zmian w zasadach funkcjonowania zakładu, 

 wypełnienia „ZAŚWIADCZENIA” przez opiekuna praktyki z ramienia zakładu w sprawie 

nabytych kompetencji i umiejętności w trakcie trwania praktyki,  

oraz egzaminu ustnego.  

 

Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka  Odpadami 

Praktyka studencka może być realizowana w kraju i za granicą. W ramach praktyki krajowej student 

może zapoznać się z funkcjonowaniem jednostek strukturalnych zajmujących się problematyką, energii 

odnawialnej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędach administracji państwowej i 

samorządowej, inspektoratach ochrony środowiska, dyrekcji ochrony środowiska, w siedzibie parków 

narodowych i krajobrazowych. Praktyka może mieć również miejsce w jednostkach naukowych 

zajmujących się energetyką i ochroną środowiska, wydziałach ochrony środowiska zakładów 

przemysłowych, okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach 

ścieków komunalnych, przedsiębiorstwach zagospodarowania odpadów i innych placówkach związanych 

z ochroną środowiska. Ponadto student może odbyć praktykę w firmach prywatnych konsultingowych 

zajmujących się energetyką, ochroną i inżynierią środowiska oraz komercyjnych firmach wdrażających 

nowe technologie w zakresie OZE i GO. W przypadku praktyki zagranicznej wybór kraju powinien być 

uzależniony od znajomości języka obcego przez studenta oraz wymagań pracodawcy.  

W trakcie odbywania praktyk student powinien zapoznać się, zależnie od miejsca odbywania 

praktyk, m.in. z: warunkami formalno-prawnymi jednostki (status prawny, regulamin i struktura 

organizacyjna), źródłami finansowania działalności instytucji, zasadami ewidencjonowania i gromadzenia 

dokumentacji, przepisami prawnymi związanymi z ochroną i kształtowaniem środowiska, sprzętem i 

aparaturą wykorzystywaną w miejscu odbywania praktyk, procesami technologicznymi, procedurami oraz 

technikami informatycznymi związanymi z ochroną środowiska. Ponadto powinien czynnie uczestniczyć 

w kontrolach i pracach prowadzonych w terenie, przygotowywaniu materiałów informacyjnych i 

dydaktycznych wykorzystywanych w pracy placówki oraz w innych zadaniach związanych z kierunkiem 

studiów, wyznaczonych przez kierownika placówki, w której realizowane są praktyki (podstawy prawne, 

struktura organizacyjna, itp.). Szczegółowy zakres praktyki w wybranej instytucji uzależniony jest od 

profilu działalności instytucji.  

W trakcie odbywania praktyki student winien nabyć umiejętności w zakresie organizowania zadań 

związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i systemów technicznych oraz potrafić organizować proces 

produkcyjny. Po ukończeniu praktyki, student powinien posiąść kompetencje w zakresie świadomości 

istnienia dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz wykazywać zainteresowanie pracą w 



 

 

grupie, jak również mieć świadomość istotności dobrej organizacji skomplikowanych procesów 

produkcyjnych. 

 

Studenci kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka  odpadami mogą odbywać praktykę 

w następujących miejscach: 

 jednostki administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ochrony i kształtowania 

środowiska (wydziały urzędów administracji samorządowej),  

 inspektoraty ochrony środowiska, stacje chemiczno-rolnicze, dyrekcje ochrony środowiska, 

regionalne zarządy gospodarki wodnej i in.  

 wydziały ochrony środowiska zakładów przemysłowych,  

 placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska,  

 oczyszczalnie ścieków komunalnych,  

 stacje uzdatniania wody,  

 kompostownie,  

 przedsiębiorstwa zagospodarowania odpadów,  

 firmy konsultingowe zajmujące się ochroną i inżynierią środowiska,  

 firmy komercyjne wdrażające nowe technologie w zakresie ochrony środowiska,  

 parki narodowe i krajobrazowe,  

 gospodarstwa rolne prowadzące produkcję metodami integrowanymi lub ekologicznymi,  

 inne związane z ochroną środowiska.  

 

Wykaz liczby studentów, którzy odbyli praktykę w roku 2015/16 - OŹEiGO 

Rok 

akademicki 

Rodzaj studiów Uprawnionych Zgłosiło się Zaliczyło Nie zaliczyło 

2015/2016 Studia stacjonarne 48 48 48 --- 

Studia 

niestacjonarne 

--- --- --- --- 

Razem: 48 48 48 --- 

 

Łącznie uprawnionych do odbycia praktyki było 48 osób, zgłosiło się 48 osób, pozytywnie zaliczyło 

ją 48 osób, natomiast 1 osoba nie zgłosiła się na jej odbycie. 

Wśród miejsc odbywania praktyk studenckich studenci najczęściej wybierali urzędy administracji 

publicznej (31%); wydziały ochrony środowiska zakładów przemysłowych, placówki naukowe zajmujące 

się ochroną środowiska, oczyszczalnie ścieków komunalnych, stacje uzdatniania wody, kompostownie, 

przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami (29%); przedsiębiorstwa i warsztaty (23%); 

gospodarstwa z produkcją roślinną, zwierzęcą oraz ogrodniczą (17%).  

 Zaliczenie praktyk odbywało się komisyjnie w składzie osób wyznaczonych przez Dziekana. 

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej zawsze był pełnomocnik Dziekana ds. praktyk – dr hab. 

Wiesław Tomczyk. Egzaminy zaliczający praktykę odbywał się po przedłożeniu przez studenta niezbędnej 

dokumentacji z przebiegu praktyki, tj.: 

 charakterystyki zakładu w którym praktyka miała miejsce,  

 opisu przebiegu praktyki, 



 

 

 opinii zakładu o przebiegu praktyki potwierdzoną przez opiekuna z zakładu, w którym praktyka 

miała miejsce, 

 sprawozdania z przebiegu przeprowadzonej tzw. „rozmowy kreatywnej” z kierownictwem na 

temat proponowanych zmian w zasadach funkcjonowania zakładu, 

 wypełnienia „ZAŚWIADCZENIA” przez opiekuna praktyki z ramienia zakładu w sprawie 

nabytych kompetencji i umiejętności w trakcie trwania praktyki,  

oraz egzaminu ustnego.  

  

Rok akademicki: 2015/2016 Uprawnionych Zgłosiło się Zaliczyło Nie zaliczyło 

Razem: 185 171 171 14 

 

Łącznie uprawnionych do odbycia praktyki na wszystkich kierunkach było 185 osób, zgłosiło się i 

pozytywnie ją zaliczyło 171 osób, natomiast 14 osób nie zgłosiło się na jej odbycie. 

 

 

9. Prace dyplomowe – weryfikacja oryginalności przy pomocy systemu antyplagiatowego 

 

Przy pomocy programu antyplagiatowego, aktualnie weryfikowane jest 100% prac dyplomowych. 

 

 

 

 

  



 

 

g. Ocena procesu dyplomowania 

g 1. Studia stacjonarne 

Kierunek OŹEiGO 

Studia stacjonarne I stopnia dla roku dyplomowania 2015/16 rozpoczęły w roku 2012/13 92 osoby,  

z czego ostatni semestr zaliczyło i do egzaminu dyplomowego przystąpiło 41 osób. 

 

Specjalność 

Liczba studentów 

% dyplomantów Rok 2012/13  po obronie w roku 

dyplomowania 

OŹEiGO 92 41 44,57 

Razem: 92 41 44,57 

 

Ocena procesu dyplomowania z podziałem na specjalności 

Specjalność 

Średnia ocen 

§ 27 ust. 1 pkt. 1 

Regulaminu studiów 

Średnia  

z recenzji  

Średnia 

z egzaminów 

dyplomowych 

Ocena 

końcowa 

OŹEiGO 3,86 4,75 4,68 4,20 

 

Spośród 41 absolwentów ocenę 5,0 uzyskało 11 osób (26,83 %), ocenę 4,5 –  9 osób (21,95 %), ocenę 4,0 

–  16 osób (39,02 %), ocenę 3,5 –  5 osób (12,20 %) oraz ocenę 3,0 –  0 osób (0%). 

 

Kierunek TRiL 

Studia stacjonarne I stopnia dla roku dyplomowania 2015/16 rozpoczęło w roku 2012/13 78 osób,  

z czego ostatni semestr zaliczyło i do egzaminu dyplomowego przystąpiło 17 osób. 

 

Specjalność 

Liczba studentów 

% dyplomantów Rok 2012/13  po obronie w roku 

dyplomowania 

Technika i Energetyka 78 17 21,79 

Razem: 78 17 21,79 

 

Ocena procesu dyplomowania z podziałem na specjalności 

Specjalność 

Średnia ocen 

§ 27 ust. 1 pkt. 1 

Regulaminu studiów 

Średnia  

z recenzji  

Średnia 

z egzaminów 

dyplomowych 

Ocena 

końcowa 

Technika i Energetyka 3,29 4,53 4,50 3,78 

 

Spośród 17 absolwentów ocenę 5,0 uzyskało 2 osoby (4,77%), ocenę 4,5 –  1  osoba (14,28%), ocenę 4,0 

– 5 osób (33,33%), ocenę 3,5 – 86 osób (28,57%) oraz ocenę 3,0 –  1 osoba (19,05%). 

 

Studia stacjonarne II stopnia– do egzaminu magisterskiego w roku 2015/16 przystąpiło 11 osób spośród 

13, które rozpoczęły naukę w roku 2014/2015. 

 

Specjalność 

Liczba studentów 

% dyplomantów 
Rok 2014/15 

po obronie w roku 

dyplomowania 



 

 

Ekoenergetyka    

Razem: 13 11 84,62 

 

Ocena procesu dyplomowania z podziałem na specjalności 

Specjalność 

Średnia ocen 

§ 27 ust. 1 pkt. 1 

Regulaminu studiów 

Średnia 

z recenzji 

Średnia 

z egzaminów 

dyplomowych 

 

Ocena 

końcowa 

Ekoenergetyka 4,03 4,55 4,68 4,26 

 

Spośród 11 absolwentów ocenę 5,0 uzyskało na egzaminie 4 osoby (36,36% przystępujących do egzaminu), 

2 osoby uzyskało ocenę 4,5 (18,18.%), 4 osoby zdały egzamin na 4,0 (36,36%) i 1 osoba zdała na 3,5 ( 

9,09%). 

 

Kierunek ZiIP 

Studia stacjonarne I stopnia dla roku dyplomowania 2015/16 rozpoczęło w roku 2012/13 151 osób,  

z czego ostatni semestr zaliczyło i do egzaminu dyplomowego przystąpiło 87 osób. 

 

Specjalność 

Liczba studentów 

% dyplomantów Rok 2012/13  po obronie w roku 

dyplomowania 

Inżynieria produkcji i 

logistyka 

151 87 57,62 

Razem: 151 87 57,62 

 

Ocena procesu dyplomowania z podziałem na specjalności 

Specjalność 

Średnia ocen 

§ 27 ust. 1 pkt. 1 

Regulaminu studiów 

Średnia  

z recenzji  

Średnia 

z egzaminów 

dyplomowych 

Ocena 

końcowa 

Inżynieria produkcji i 

logistyka 
3,49 4,66 4,62 3,95 

 

Spośród 87 absolwentów ocenę 5,0 uzyskało 5 osób (5,75%), ocenę 4,5 –  16  osób (18,39%), ocenę 4,0 – 

39 osób (44,83%), ocenę 3,5 – 24 osoby (27,59%) oraz ocenę 3,0 –  3 osoby (3,45%). 

 

Studia stacjonarne II stopnia– do egzaminu magisterskiego w roku 2015/16 przystąpiło 58 osób spośród 

100, które rozpoczęły naukę w roku 2014/2015. 

 

Specjalność 

Liczba studentów 

% dyplomantów 
Rok 2014/15 

po obronie w roku 

dyplomowania 

Inżynieria produkcji i logistyka    

Razem: 100 58 58% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ocena procesu dyplomowania z podziałem na specjalności 

Specjalność 

Średnia ocen 

§ 27 ust. 1 pkt. 1 

Regulaminu studiów 

Średnia 

z recenzji 

Średnia 

z egzaminów 

dyplomowych 

 

Ocena 

końcowa 

Inżynieria produkcji i 

logistyka 
3,95 4,63 4,63 4,25 

 

Spośród 58 absolwentów ocenę 5,0 uzyskało na egzaminie 10 osób (17,24% przystępujących do egzaminu), 

21 osób uzyskało ocenę 4,5 (36,21%), 26 osób zdało egzamin na 4,0 (44,83%) i 1 osoba na 3,5 (1,72%) 

 

g 2. Studia niestacjonarne  

Kierunek ZiIP 

Studia niestacjonarne I stopnia dla roku dyplomowania 2015/16 rozpoczęło w roku 2012/13 58 osób,  

z czego ostatni semestr zaliczyło i do egzaminu dyplomowego przystąpiło 17 osób. 

 

Specjalność 

Liczba studentów 

% dyplomantów Rok 2012/13  po obronie w roku 

dyplomowania 

Inżynieria produkcji i logistyka 58 17 29,31 

Razem: 58 17 29,31 

 

Ocena procesu dyplomowania z podziałem na specjalności 

Specjalność 

Średnia ocen 

§ 27 ust. 1 pkt. 1 

Regulaminu 

studiów 

Średnia  

z recenzji  

Średnia 

z egzaminów 

dyplomowych 

Ocena 

końcowa 

Inżynieria produkcji i logistyka 3,42 4,71 4,61 3,91 

 

Spośród 17 absolwentów  ocenę 4,5 uzyskało 3  osoby (17,65%), ocenę 4,0 – 9 osób (52,94%), ocenę 3,5 

– 5 osób (29,41%). 

 

Studia niestacjonarne II stopnia– do egzaminu magisterskiego w roku 2015/16 przystąpiło 41 osób spośród 

45, które rozpoczęły naukę w roku 2014/2015. 

 

Specjalność 

Liczba studentów 

% dyplomantów 
Rok 2014/15 

po obronie w roku 

dyplomowania 

Inżynieria produkcji i logistyka 45 41 91,11 

Razem: 45 41 91,11 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena procesu dyplomowania z podziałem na specjalności 



 

 

Specjalność 

Średnia ocen 

§ 27 ust. 1 pkt. 1 

Regulaminu 

studiów 

Średnia 

z recenzji 

Średnia 

z egzaminów 

dyplomowych 

 

Ocena 

końcowa 

Inżynieria produkcji i logistyka 3,81 4,54 4,58 4,11 

 

Spośród 41 absolwentów ocenę 5,0 uzyskało na egzaminie 3 osoby (7,32% przystępujących do egzaminu), 

13 osób uzyskało ocenę 4,5 (31,71%), 18 osób zdało egzamin na 4,0 (43,90%) i 6 osób na 3,5 (14,63%)i  1 

osoba na 3,0 (2,43%). 

 



 

 

g 3. Analiza jakości wybranych prac magisterskich 

 

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia przeanalizował wybrane prace dyplomowe. 

 

 
 

We wszystkich ocenionych pracach tematyka była zgodna z modułem oraz efektami kształcenia dla 

przedmiotowego kierunku. Prace miały charakter głównie badawczo – analityczny. Zakres tematyczny 

ocenianych prac był zgodny z obszarem naukowo-badawczym ich promotorów. W większości prac ocena 

Promotora i Recenzenta była zgodna. 

Uwagi zgłoszone do prac dotyczyły nieprecyzyjnej metodyki oraz wnioskowania. W niektórych 

przypadkach wątpliwości budził dobór literatury, który uznano jedynie za wystarczający. Ponadto uwagi 

dotyczyły braku syntetycznego przedstawienia wyników badań, niepełnej realizacji celu pracy, zbyt 

pobieżnej analizy wyników. 

Ocena końcowa: realizowane prace inżynierskie i magisterskie na Wydziale IPiE spełniają wszystkie 

wymogi stawiane pracom dyplomowym. 

 

g. 4. Ocena procesu recenzowania prac dyplomowych  

Poniższe rysunki przedstawiają strukturę prac dyplomowych z uwzględnieniem zależności funkcji 

promotora i recenzenta od posiadanego stopnia bądź tytułu naukowego.  
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Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych – struktura funkcji recenzenta 

 

Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych – struktura funkcji promotora 
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Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki – struktura funkcji recenzenta 

 

Rysunek Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki – struktura funkcji promotora 
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Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych – struktura funkcji recenzenta 

 

 

Rysunek. Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych – struktura funkcji promotora 
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Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki – struktura funkcji recenzenta 

 

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki – struktura funkcji promotora 

We wszystkich Jednostkach Organizacyjnych Wydziału w roku akademickim 2015/16 zaobserwowano 

największy udział zarówno promotorów jak i recenzentów ze stopniem doktora, odpowiednio 54 i 63%. 

Udział prac kierowanych i ocenianych przez pracowników mających stopień doktora habilitowanego 

wynosił odpowiednio 34 i 28%. Natomiast najmniejszy udział stanowiły prace kierowane i recenzowane 

przez profesorów, odpowiednio 12 i 9%.  
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h. Analiza losów absolwenta 

W obecnych czasach sytuacja studentów oraz absolwentów na rynku pracy jest wyjątkowo trudna. 

Oferowane przez uczelnie programy studiów są często przeładowane wiedzą teoretyczną, a aspekt 

praktyczny zdobywanych umiejętności jest marginalizowany. Studenci zdobywają szeroką wiedzę, 

jednakże nie potrafią jej później zastosować na stanowisku pracy. Pracodawcy natomiast oczekują od 

studentów szerokiej wiedzy merytorycznej oraz bogatego doświadczenia zawodowego zdobywanego już 

w trakcie studiów. Z drugiej strony uczelnie wyższe chcąc pozyskać jak największą liczbę studentów 

oferują ciekawą i szeroką ofertę kształcenia, jednak nie zawsze zastanawiają się nad ich relacją z rynkiem 

pracy w swoim regionie, który bardzo dynamicznie się zmienia. Konieczne jest więc śledzenie zmian, jakie 

zachodzą w otoczeniu społeczno – gospodarczym bo dobrze przygotowany absolwent, którego wiedza i 

umiejętności są zgodne z oczekiwaniami pracodawcy może bezpośrednio po zakończeniu studiów 

rozpocząć pełnowartościową pracę. W celu lepszego dostosowywania programu kształcenia na Wydziale 

Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie do rzeczywistych potrzeb na rynku 

pracy Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia prowadzi badania zmierzające do poznania losów 

zawodowych naszych absolwentów. 

Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej 

zgodniej z wykształceniem oraz to, czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na WIPiE są 

przydatne absolwentom na rynku pracy. 

Większość respondentów biorących udział w badaniu to kobiety (podobnie jak w poprzednich latach). 

Stanowiły one 63% badanych. W większości były to osoby w wieku od 22 do 24 lat, a najstarsze osoby 

miały ukończony 35 rok życia. Absolwenci TRiL i ZIIP uzupełnili ankiety w podobnej liczbie. Najmniej 

ankiet uzyskano od absolwentów OŻEiGO, gdyż w roku 2015/16 kończyli dopiero I stopień studiów i 

zdecydowana ich większość kontynuowała naukę na studiach magisterskich. 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że ponad 65% absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji i 

Energetyki w okresie jednego roku od zakończenia studiów podjęło pracę zarobkową. Średnie 

wynagrodzenia jakie otrzymują za wykonaną pracę to 2000 zł netto miesięcznie. Osoby te pracują średnio 

45 godzin tygodniowo oraz pracują w formie najemnej. Około 10%  absolwentów jest zarejestrowanych w 

Urzędzie Pracy. W chwili badań nikt nie prowadził własnej działalności gospodarczej. 

Z wykonanych badań wynika, że 70% badanych absolwentów podjęło w ciągu 12 miesięcy po 

ukończeniu studiów dalszą naukę. Były to głównie studia magisterskie (95%), natomiast pozostała część 

rozpoczęła naukę na studiach inżynierskich/licencjackich. Zdecydowana większość analizowanych 

absolwentów (ponad 85% badanych) podjęło dalszą naukę w dalszym ciągu na Wydziale Inżynierii 

Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

 

Badani absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w ciągu ostatniego roku brali czynny 

udział w różnych formach kształcenia. Z uwagi na fakt, że w pytaniu można było wybrać wiele odpowiedzi 

wartość procentowa jest różna od 100: 

  kursy zawodowe:   22% 

  kursy kształtujące kompetencje: 18% 

  szkolenia poza miejscem pracy: 12% 

  szkolenia w miejscu pracy:  28% 

  prywatne lekcje:     0,0% 

  kształcenie zawodowe:    0,0% 



 

 

Ostatnie zagadnienie objęte badaniem dotyczyło celu podjęcia dodatkowego kształcenia. Spośród 

udzielanych odpowiedzi najczęściej wskazywane było:  

  podniesienie kompetencji zawodowych:  40% 

  rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych: 25% 

  sprostanie oczekiwaniom pracodawcy:  27% 

  zmiana kierunku kształcenia:     8% 

Badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie są prowadzone nadal. Ze względu na zmianę sposobu przeprowadzania ankiet 

przez absolwentów w kolejnych latach Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia będzie dysponowała 

znacznie obszerniejszym materiałem badawczym. Pozwoli on na dokonanie bardziej szczegółowych analiz 

odrębnie dla poszczególnych kierunków kształcenia jaki i jego poziomów.  

  



 

 

10. Działalność Koła Naukowego i działalności publikacyjnej studentów za rok akademicki 

2015/2016 

 

1. Aktualny skład osobowy Zarządu 

a. Przewodniczący – inż. Arkadiusz Religa 

b. Zastępca Przewodniczącego – Karina Nowińska 

c. Sekretarz – inż. Karolina Słabosz 

d. Skarbnik – inż. Kamil Malczewski 

2. Opiekun Koła Naukowego 

dr hab. inż. Jacek Salamon 

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki 

Zakład Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki 

 

3. Wykaz aktualnie działających sekcji wraz z wykazem studentów i doktorantów oraz danymi 

opiekunów 

Moduł tematyczny 

Technika 

Opiekun: dr hab. inż. 

Barbara Krzysztofik 

Prof. UR 

Energetyka 

Opiekun: dr hab. inż. 

Jacek Salamon 

Zarządzanie 

Opiekun: 

Prof. dr hab. inż. 

Maciej Kuboń 

Sekcje wyszczególnionych modułów tematycznych 

Agrofizyki 

Opiekunowie: 

dr inż. Marek Wróbel 

dr inż. Krzysztof Mudryk 

Odnawialnych Źródeł 

Energii i Gospodarki 

Odpadami 

Opiekunowie: 

dr inż. Jakub Sikora 

dr inż. Mateusz Malinowski 

Studenci: 

Aneta Bodziony 

Magdalena Dziewulska 

Łukasz Gdowski 

Katarzyna Jabłczyńska 

Agnieszka Jarkiewicz 

Szymon Kaczmarczyk 

inż. Marcin Król 

inż. Maria Łukasiewicz 

inż. Kamil Malczewski 

inż. Krzysztof Młodnicki 

inż. Barbara Mruk 

Karina Nowińska 

inż. Arkadiusz Religa 

inż. Piotr Sekuła 

inż. Karolina Słabosz 

Aleksandra Wiśniewska 

Zarządzania Produkcją 

Opiekun: 

dr hab. inż. Anna Szeląg-

Sikora 



 

 

Doktoranci: 

mgr inż. Maria Łukasiewicz 

 

Eksploatacji Maszyn 

i Ergonomii 

Opiekunowie: 

dr inż. Mirosław Zagórda 

mgr inż. Karolina Trzyniec 

Studenci: 

Damian Dybeł 

Michał Szumilas 

Biopaliw 

Opiekun: 

dr hab. inż. Grzegorz Wcisło 

Infrastruktury i Logistyki 

Opiekun: 

dr Anna Krakowiak-Bal 

Surowców Przemysłu 

Spożywczego 

Opiekunowie: 

dr inż. Piotr Nawara 

dr inż. Paulina Wrona 

Efektywnego 

Wykorzystania Energii 

Opiekunowie: 

dr hab. inż. Jarosław Knaga 

dr inż. Tomasz Szul 

Informatyki 

Opiekunowie: 

dr Krzysztof Molenda 

dr Maciej Sporysz 

Mechatroniki 

Opiekunowie: 

dr inż. Stanisław Lis 

dr inż. Norbert Pedryc 

  

4. Lista prezentacji członków koła, przedstawionych na sesjach kół naukowych 

 

a. sesja wydziałowa – 27 kwietnia 2016 r. 

Sekcja Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami 

I. Analiza problemu dzikich wysypisk na wybranym terenie rekreacyjno- wypoczynkowym 

Autorzy: 

Aneta Bodziony 

Magdalena Dziewulska 

Łukasz Gdowski 

Katarzyna Jabłczyńska 

Agnieszka Jarkiewicz 

Szymon Kaczmarczyk 

inż. Marcin Król 

inż. Maria Łukasiewicz 

inż. Kamil Malczewski 

inż. Krzysztof Młodnicki 

inż. Barbara Mruk 

Karina Nowińska 

inż. Arkadiusz Religa 

inż. Piotr Sekuła 

inż. Karolina Słabosz 

Aleksandra Wiśniewska 

  



 

 

 

 

II. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach 

Autor: 

Karina Nowińska 

 

III. Analiza wybranych wskaźników charakteryzujących odpady komunalne z terenu Krakowa w 

latach 2010 – 2013 

Autor:  

Arkadiusz Religa 

 

Sekcja Surowców Przemysłu Spożywczego 

I. Automatyczne sterowanie procesem destylacji 

Autor: 

Marcin Bury 

 

Sekcja Mechatroniki 

II. Automatyczne sterowanie procesem destylacji 

Autor: 

Marcin Bury 

 

b. Sesja ogólnouczelniana – 2 – 3 czerwca 2016 r. 

I. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach 

Autor: 

Karina Nowińska 

 

II. Automatyczne sterowanie procesem destylacji 

Autor: 

Marcin Bury 

 

III. Analiza wybranych wskaźników charakteryzujących odpady komunalne z terenu Krakowa w latach 

2010 – 2013 

            Autor: 

            Arkadiusz Religa 

 

 

W ramach działalności Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i Energetyki został zorganizowany 

obóz naukowy, którego inicjatorami byli studenci  Sekcji Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i 

Energetyki. Obóz odbył się w dniach 1 – 3 kwietnia 2016 r. w gminie Myślenice (woj. małopolskie) na 

terenie osady Chełm w ciągu pasma górskiego Chełm oraz Lubomir i Łysina. W obozie uczestniczyło 12 

studentów i 1 absolwentka Kierunku OZEiGO oraz 1 opiekun. Obóz ten został poprzedzony seminariami 

organizowanymi przez Opiekuna Sekcji OZE i GO, dotyczącymi metodyki prowadzenia pomiarów i analiz 

dzikich wysypisk ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa krajowego, kar finansowych oraz roli 

Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych i WIOŚ w szeroko rozumianej ochronie środowiska. Przed obozem 

naukowym studenci zostali zapoznani z urządzeniami GPS, programem Map Source oraz programami 

Systemów Informacji Przestrzennej w rozszerzonym zakresie w stosunku do zajęć dydaktycznych z SIP. 

Obóz naukowy miał na celu wykonanie pomiarów stanu dzikich wysypisk na terenie gminy 

Myślenice w obszarze sportowo – rekreacyjnym. Analizowany teren uczęszczany jest przez turystów i 

sportowców. Na badanym obszarze znajduje się osada mieszkalna z domkami jednorodzinnymi (głównie 



 

 

letniskowymi), wyciąg i stok narciarski oraz schronisko PTTK Kudłacze, a także 2 najwyższe szczyty 

regionu – Lubomir (z obserwatorium astronomicznym) i Łysina. Zebrane dane posłużyły studentom do 

opracowania referatu na Wydziałową Sesję Kół Naukowych, pt: Analiza problemu dzikich wysypisk na 

wybranym terenie rekreacyjno-wypoczynkowym. 

Przygotowana praca była wynikiem 3 wyjazdów studentów Koła Naukowego, tak więc pełna 

inwentaryzacja dzikich wysypisk na analizowanym obszarze została przeprowadzona trzykrotnie 

w miesiącach: październik (2015), grudzień (2015), kwiecień (2016). 

Wykonywanie pomiarów przez uczestników obozu naukowego w 3 seriach pomiarowych polegało 

na rejestracji ciągów trackpointowych i waypointowych odcinków szlaków turystycznych i innych ścieżek 

istniejących na terenie góry Chełm, ze szczególnym uwzględnieniem wyciągu krzesełkowego, wyciągu 

narciarskiego, stoku narciarskiego i dróg dojazdowych do stacji narciarskiej na szczycie góry Chełm oraz 

pasma Lubomir - Łysina. Ze względu na stopień szczegółowości badań, jedną z bardziej pracochłonnych, 

ale i najważniejszych faz w trakcie procesu zakładania, prowadzenia i wykorzystania praktycznego 

ewidencji jest faza zbierania danych. Wykonanie serii pomiarowych w 3 powtórzeniach jest niezbędne w 

celu uchwycenia ewentualnych zmian w masie oraz składzie odpadów zgromadzonych na dzikich 

wysypiskach. W czasie obozu uczestnicy zbierali informacje dotyczące występowania miejsc nielegalnego 

składowania odpadów w postaci punktów zapisanych w ręcznych odbiornikach GPS. Zakres analiz 

wykonanych w czasie obozu obejmował:   

 lokalizację występowania „dzikich wysypisk” z wykorzystaniem ręcznych odbiorników GPS 

(głównie w pobliżu dróg dojazdowych i szlaków turystycznych), 

 określenie ilości i składu znajdujących się w tych miejscach odpadów. 

Do najważniejszych wyników z przeprowadzonych prac należą: 

• Cały analizowany obszar jest silnie zanieczyszczony odpadami. Na terenach wokół szlaków 

turystycznych (Kudłacze, Lubomir, Łysina) znajdowało się znacznie mniej odpadów niż na 

terenach rekreacyjno-sportowych. 

• W składzie morfologicznym odpadów nielegalnie składowanych na analizowanym obszarze 

największy udział procentowy stanowiły: gruz, drewno i szkło. 

• Dzikie wysypiska były zlokalizowane głównie w okolicy stoku narciarskiego na górze Chełm i w 

okolicy osady Chełm. Analizy prowadzone przed sezonem wykazały, że ich udział masowy wynosi 

ponad 90%. 

Założone cele obozu zostały zrealizowane w 100%.  

Lista osób uczestniczących w obozie: 

Uczestnicy obozu naukowego w gminie Myślenice w dniach 01 – 03 kwietnia 2016 r. 

 

L.p. Imię i Nazwisko 

Opiekun 

 Dr inż. Mateusz Malinowski – opiekun Sekcji OZEiGO 

Studenci 

1. Katarzyna Jabłczyńska – studentka OZE i GO (III rok) 

2. Aneta Bodziony – studentka OZE i GO (III rok) 



 

 

3. Dominika Ciura – studentka OZE i GO (III rok) 

4. Magdalena Dziewulska – studentka OZE i GO (III rok) 

5. Łukasz Gdowski – student OZE i GO (III rok) 

6. Agnieszka Jarkiewicz – studentka OZE i GO (III rok) 

7. Karina Nowińska – studentka OZE i GO (III rok) 

8. Barbara Mruk – studentka OZE i GO (I rok s.m.) 

9. Marcin Król - student OZE i GO (I rok s.m.) 

10. Krzysztof Młodnicki – student OZE i GO (I rok s.m.) 

11. Piotr Sekuła – student OZEiGO (I rok s.m.) 

12. Arkadiusz Religa – student OZEiGO (I rok s.m.) 

13 Maria Łukasiewicz – absolwentka OZE i GO  

 

Pani mgr inż. Maria Łukasiewicz obecnie doktorantka, uczestniczyła w pierwszych wyjazdach Koła 

Naukowego w ten teren w celu prowadzenia analiz.  

 

4. Wykaz tematów badań realizowanych przy udziale członków Koła 

1. Dokładność prowadzenia agregatu ciągnikowego przy użyciu poprawki sygnału GPS z 

systemów EGNOS i ASG-EUPOS. (Michał Szumilas) 

 

2. Analiza wielkości nakładek przy oprysku z zastosowaniem systemu Trimble Field-IQ. 

(Damian Dybeł) 

 

5. Udział członków Koła Naukowego IPiE w przedsięwzięciach wydziałowych i ogólnouczelnianych 
 

Członkowie Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2015/2016 czynnie 

uczestniczyli w organizacji Festiwalu Nauki oraz Małopolskiej Nocy Naukowców. Ich praca w dużej 

mierze przyczyniła się do powodzenia powyższych przedsięwzięć na poziomie Wydziału, jak i Uczelni. 

 

 

6. Wykaz prac naukowych publikowanych z udziałem doktorantów i studentów 

PUBLIKACJE Z DOKTORANTAMI 

1. Karbowniczak A., Knaga J.,  określanie stanów nieustalonych i drgań cieplnych w autonomicznym 

układzie solarnym. Energia i Paliwa. (po recenzjach)  

2. Karbowniczak A., Szul T. Wpływ rodzaju oszklenia na wartość charakterystyki energetycznej 

budynku. Energetyka dla budownictwa-spojrzenie młodych naukowców. Monografia 2015. ISBN. 

978-83-63058-53-1. 68-76. 

3. Głąb T., Szewczyk W., Dubas E., Kowalik K., Jezierski T. Anatomical and morphological factors 

affecting wear tolerance of turfgrass. Scientia Horticulturae. 185C:1-13. 



 

 

4. Jakubowski, T., Pytlowski, T. Wpływ promieniowania UV-C na stopień porażenia 

przechowywanych bulw ziemniaka przez Rhizoctonia Solani Kühn. Inżynieria Rolnicza, 

2(154), 35-43. 

5. Trzyniec K., Juliszewski T., Kowalewski A. Symbole kodowania informacji na urządzeniach 

sygnalizacyjnych i sterowniczych ciągników i maszyn rolniczych. Technika Rolnicza Ogrodnicza i 

Leśna. Nr 2. 12-15  

6. Trzyniec K. Struktura przestrzeni roboczej operatorów ciągników i maszyn rolniczych. Technika 

Rolnicza Ogrodnicza i Leśna. Nr 5. 20-23 

7. Niemiec M., Wieczorek J., Szeląg-Sikora A., Możliwości wykorzystania nawozu 

wolnodziałającego w integrowanej uprawie kapusty pekińskiej. Cz. II. Zawartość mikroelementów 

w kapuście pekińskiej. Czasopismo Chemia i inżynieria ekologiczna – w druku 

8. Wieczorek J., Szeląg-Sikora A., Rorat J., Niemiec M., Efektywność gospodarowania i aktywność 

inwestycyjna w wybranych gospodarstwach sadowniczych i warzywniczych – analiza 

porównawcza. Episteme, nr 26/215,  55-65. 

9. Wieczorek J., Niemiec M., Szeląg-Sikora A., Rorat J., Ocena zawartości makro i mikroelementów 

w liściach jabłoni z wybranych gospodarstw z okolicy Sandomierza. Monografie, tom 1, część 1, 

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. 169-174.  

10. Wieczorek J., Szeląg-Sikora A., Rorat J., Niemiec M.,  Producer groups as an example of 

professional self-government of agricultural producers. Monografie, tom 1, część 1, Badania i 

Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 174-178.  

11. Rorat J., Szeląg-Sikora A., Wieczorek J., Analiza zasobów niematerialnych w wybranych 

gospodarstwach zrzeszonych w grupie producenckiej. Episteme, nr 26/215,  39-47. 

12. Rorat J., Szeląg-Sikora A., Wieczorek J., The role of local action groups in rural development as 

exemplified by the malopolska province. Monografie, tom 1, część 2, Badania i Rozwój Młodych 

Naukowców w Polsce, 88-94.  

13. Rorat J., Szeląg-Sikora A., Wieczorek J., Positive and negative effects of globalization of economy. 

Monografie, tom 1, część 2, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 94-100.  

14. Rorat J., Szeląg-Sikora A., Wieczorek J., Analiza zasobów niematerialnych w wybranych 

gospodarstwach zrzeszonych w grupie producenckiej. Episteme, nr 26/215, 39-47. 

15. Karbowniczak A., Szul T. 2015 Wpływ rodzaju oszklenia na wartość charakterystyki energetycznej 

budynku mieszkalnego. Energetyka dla budownictwa - spojrzenie młodych naukowców 

(monografia) 68-75 ISBN 978-83-63058-53-1(pdf, DVD), ISBN 978-83-63058-54-8 10. 

Karbowniczak A. Wpływ warunków pogodowych na produkcję energii elektrycznej z paneli 

fotowoltaicznych, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 T1 157-160 

ISBN: 978-83-63058-51-7 

16. Karbowniczak A. 2015 Termowizja w fotowoltaice, Zagadnienia aktualnie poruszane przez 

młodych naukowców 2 T1, 204-206, ISBN: 978-83-63058-47-0 

17. Karbowniczak A. 2015 Zintegrowane systemy grzewcze w uprawach pod osłonami, Zagadnienia 

aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1 T2,  355-358 ISBN: 978-83-63058-46-3 

18. Karbowniczak A., Knaga J. Określanie stanów nieustalonych w autonomicznym układzie solarnym 

-„Energia i Paliwa”2015- monografia- w druku 

19. Cupiał M., Kobuszewski M. Wykorzystanie funduszy unijnych w modernizacji parku 

maszynowego gospodarstw województwa małopolskiego. SERiA - Roczniki Naukowe. Tom XVII 

zeszyt 5, 36-40. 



 

 

20. Olech E., Kuboń M., 2015: Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów 

segmentu demograficznego z terenu Małopolski, SERiA, Roczniki Naukowe, Tom XVII, Zeszyt 1, 

164-169 

21. Olech E., Kuboń M., 2015: Clients preferences and development of organic food distribution 

channels, Logistyka - w trakcie publikacji 

22. Dziedzic K., Łapczyńska-Kordon B., Malinowski M, Niemiec M., Sikora J. Investigation of aerobic 

stabilization and biodrying process of municipal solid waste. Chemical and Process Engineering, 

36(4), 381-394 DOI: 10.1515/cpe-2015-0027 

 

PUBLIKACJE ZE STUDENTAMI 

1. Kiełbasa P., Juliszewski T., Cieślikowski B., Bąba K. Ergonomiczna ocena geometrii stanowiska 

pracy wybranych ciągników rolniczych. Czasopismo Logistyka, nr 4/2015 s. 4016-4032 ISSN 

1231-5478.  

2. Malinowski M., Kidoń J.,  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszarów wiejskich. 

Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Nr 2015/I/1. 109-119. DOI: 

10.14597/infraeco.2015.1.1.009 

3. Mudryk K., Wróbel M., Hebda T., Wójcik A., Przybyla W., Wpływ przetwarzania wstępnego 

biomasy energetycznej na procesy logistyczne w gospodarce surowcowej, Logistyka: czasopismo 

dla profesjonalistów, Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, 2015, 4992-5002 

4. Wójcik A., Przybyla W., Mudryk K., Wróbel M., Hebda T., Jakościowe aspekty poprawy 

efektywności eksploatacyjnej transportu wewnętrznego surowca na linii do produkcji peletu, 

Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, 2015, 6850-

6859 

 

  



 

 

10. Systematyczne otwarte spotkania ze studentami (liczba spotkań Prodziekana ds. studentów (lub 

jego odpowiednika) w sprawach związanych z jakością kształcenia. 

W roku akademickim 2015/2016 na Wydziale IPiE spotkania odbywały się jeden raz w miesiącu, łącznie 

odbyło się 8 spotkań. 

 

 

  



 

 

11. Działania promocyjne/informacyjne/szkoleniowe  

Działania 

Materiały promocyjne: 

- aktualizowano informacje na stronie www wydziału, poprawiono grafikę 

- zastosowanie w materiałach promocyjnych kodu QR  

- opracowano nową wersję ulotki (poprawiono grafikę, zaktualizowano informacje o wydziale, m.in. 

umieszczono informacje o nowym kierunku) 

- opracowano plakat (poprawiono grafikę, zaktualizowano informacje o wydziale) 

- poprawiono prezentacje multimedialną o Wydziale 

-  opracowano grafikę materiałów do nadruku na materiałach promocyjnych (długopisach, kubkach, 

koszulkach, smyczach, koszulkach, torbach, silikonowych opaskach) 

- zakup wymienionych materiałów promocyjnych 

- opracowanie oraz druk rolbanerów (ogólnego dla promocji całego wydziału oraz nowego kierunku) 

- opracowanie i druk banneru z uwzględnieniem nowego kierunku  

- opracowanie i druk flag reklamowych 

- opracowanie, druk, wysyłka kalendarzy (ok 70 szkół, dołączono również ulotki, i plakat) 

 

Udział w działaniach promocyjnych ogólnouczelnianych: 

- Przygotowanie oraz realizacja dnia otwartego UR (stoisko w centrum kongresowym, przyjęcie uczniów 

ok 250 osób na Wydziale) – dystrybucja materiałów promocyjnych 

- Festiwal Nauki – maj 2016 – dystrybucja materiałów promocyjnych 

- Noc Naukowców – dystrybucja materiałów promocyjnych (rozesłanie zaproszeń do szkół) 

- Dostarczenie ulotek do głównego biura promocji uczelni w celu ich upowszechniania na targach 

regionalnych raz ogólnopolskich w których brało udział biuro promocji uczelni 

 

Ogłoszenia: informatory, internet: 

- Opracowanie materiałów o informatora uczelnianego   

- Opracowanie materiałów do folderu uczelnianego  

- Opracowanie materiałów do kampanii reklamowej w telewizji M,  emisja spotów reklamowych w 

krakowskich tramwajach w trzech edycjach  (maj, czerwiec, lipiec 2016) po 6 dni (ponad 5 tys. odsłon w 

ciągu doby). 

- Opracowanie materiałów do reklamy w internecie (Centrum Efekt): Prezentacja w postaci Pakietu 

Srebrnego na sieci portali: Studia.net, Kierunki.net, Uczelnie.net, Edukacja.net, Krakow.Studia.net ważna 

od 20.02.2016 do 19.02.2017. – szczególny nacisk położono na promocje nowego kierunku 

W ramach pakietu wynegocjowano darmowy  reklamę dla 1  kierunku studiów podyplomowych na portalu 

Podyplomowe.Studia.net 

Opracowanie materiałów do reklamy w internecie na portalu: www.otouczelnie.pl, emisji: marzec 2016-

marzec 2017 – szczególny nacisk położono na promocje nowego kierunku 

  



 

 

 

- Udział w targach, olimpiadach 

 - Udział w trzydniowych krajowych targach zawodu w Krakowie 

- Stanowisko na ogólnopolski targach edukacyjnych z zakresu MECHATRONIKI  

- Udział w edukacyjnych targach regionalnych (woj. podkarpackie)  

- Udział w targach w Kielcach (mechanizacja) 

- Promocja na olimpiadzie młodych producentów rolnych  –  regionalnej, ogólnopolskiej  

- Promocja na ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy budowlanej 

 

Promocja w 13 szkołach:  

Forma wystąpienia:  

-10 min. prezentacja wydziału,  

- 15-20 min. wystąpienie w formie wykładu z zakresu problematyki badawczej wydziału, 

-  5-10 min. – podsumowanie – rozmowa z młodzieżą. 

Wizyty szkół na wydziale ok 5-6 szkół. 

 

Inne działania: 

 - opracowano i przeprowadzono ankietę wśród studentów I roku dotycząc źródeł informacji o naszym 

wydziale  

 

 

  



 

 

12. Podsumowanie i wnioski  
 

W ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016 

podjęto szereg działań mających na celu doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

Wydziale  Inżynierii Produkcji i Energetyki. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia, 

obejmuje swoim działaniem nauczycieli akademickich, studentów na wszystkich poziomach i formach 

studiów, a także słuchaczy studiów podyplomowych. Zgodnie z regulaminem, działania te mają na celu 

stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na WIPiE, ciągłą ocenę efektów kształcenia zgodnie 

z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, dostosowywanie oferty edukacyjnej do rynku pracy. Realizacja działań 

odbywa się poprzez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, której przewodniczącym jest Prodziekan 

ds. Dydaktycznych i Studenckich WIPiE. W jej ramach działają dwa zespoły: Zespół ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

W roku akademickim 2015/16 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki wprowadzono 17 procedur, 

na podstawie, których funkcjonuje Wydziałowy System Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. 

Procedury zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału IPiE w zakładce Studia/ Jakość Kształcenia. 

Aktualnie na Wydziale funkcjonuje 24 procedury. 

 

W bieżącym roku akademickim korygowano plany studiów oraz przyporządkowano efekty kształcenia dla 

kierunków Technika Rolnicza i Leśna i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Odnawialne Źródła Energii 

i Gospodarka Odpadami. 

  

Na Wydziale aktualnie zatrudnionych jest 66 pracowników, którzy przy wsparciu pracowników 

emerytowanych, doktorantów i pracowników innych wydziałow prowadzili łącznie 26075 godzin 

dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym, pracownicy podejmowali liczne szkolenia oraz inne 

działania podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. 

 

Mimo podejmowanych prac remontowych na wydziale, konieczne jest dalsze przeznaczanie środków na 

remonty i modernizacje bazy dydaktycznej. Jednym z zadań powinna być aktualizacja oprogramowania na 

salach komputerowych nr 109, 110, 111 (serwer oraz terminale). 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia monitorował i analizował 

przebieg procesu dydaktycznego także w roku akademickim 2015/16. W zestawieniach ujęto m.in.  odsetek 

studentów, którzy uzyskali zaliczenie w terminie oraz po terminie na poszczególnych latach oraz 

kierunkach studiów. 

 

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2015/2016 przeprowadzone zostało 

19 hospitacji zajęć dydaktycznych. Podczas hospitacji wykładów i ćwiczeń nie stwierdzono istotnych czy 

rażących niedociągnięć w realizacji procesu dydaktycznego. Pewne niedociągnięcia mniej istotne 

zauważone przez osoby sprawdzające realizację zajęć dydaktycznych zostały na bieżąco przekazane 

osobom hospitowanym.  

 

Wyniki ankietyzacji przeprowadzanej przy wykorzystaniu systemu USOS pozwoliły ocenić m.in. sposób 

prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz jednostki uczestniczące w procesie 



 

 

dydaktycznycm. Komisja zwraca uwagę po raz kolejny na brak znaczącego zaangażowania studentów w 

wypełniane ankiet. 

 

Analizie poddano także przebieg praktyk na poszczególnych kierunkach, proces dyplomowania, jakość 

wybranych prac inżynierskich i magisterskich, losy absolwentów. Ilościowo określono wymianę 

międzynarodową studentów. W bieżącym roku przeprowadzono ocenę procesu recenzowania prac 

dyplomowych. 

 

Na Wydziale prężnie działają Koła Naukowe, co przejawia się sukcesami na sesjach  kół naukowych 

krajowych i międzynarodowych. Wykaz publikacji z doktorantami i studentam obejmuje 26 pozycji, z 

czego 22 to publikacje w których współautorami są doktoranci a 4 w których uczestniczyli studenci.  

Bardzo aktywnie prowadzone są działania promocyjne/informacyjne/szkoleniowe. Obejmują one szerokie 

spektrum działań, a efektem jest satysfakcjonujący nabór kandydatów na studia, mimo niekorzystnej 

sytuacji demograficznej. Działania te są monitorowane przy pomocy badań ankietowych 

przeprowadzanych wśród studentów pierwszego roku. 

 


