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W roku 2017 na Wydziale Transportu zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Wydziału 
planem podjęto następujące działania: 

1. Monitorowanie jakości programów kształcenia na wszystkich formach prowadzonych 
studiów. 

 
Działania Komisji we współpracy z Komisją Programową, Komisją ds. KRK, Kierownikiem 
Studiów Doktoranckich, Opiekunami/Promotorami doktoranta oraz Pełnomocnikiem Dziekana 
ds. Praktyk i Staży Studenckich oraz pracownikami Dziekanatu. 

 Przeprowadzenie analizy programów kształcenia studiów I i II stopnia przez Komisję 
Programową oraz Komisję ds. Krajowych Ram Kwalifikacji – przygotowanie i 
zatwierdzenie zmian w programach. Monitorowanie osiągania efektów kształcenia – 
Prodziekan ds. Kształcenia, 

 Przeprowadzenie oceny programu kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich 
wśród doktorantów. Monitorowanie programu studiów doktoranckich przez Kierownika 
Studiów oraz opiekuna naukowego/promotora. Monitorowanie stopnia osiągania 
zakładanych efektów kształcenia (w tym postępu doktorantów) przez opiekuna naukowego 
i Kierownika Studiów Doktoranckich. Ankietyzacja dotycząca efektów kształcenia i 
programów kształcenia wśród doktorantów Studiów Doktoranckich w dn. 7.11.2017; 
Sprawozdanie Kierownika SD z wyników ankiet – omówienie na zebraniu Komisji, 
przekazanie wniosków oraz propozycji zmian na zebraniu Komisji współpracującym w tym 
działaniu podmiotom. 

2. Współpraca pomiędzy podmiotami Wydziału dotycząca oceny skuteczności działań 
WSZJK związanych m.in. ze zmianą kryteriów oceny jakości kształcenia  (Rozp. MNiSzW z 
dnia 20 września 2016 r. ws. ogólnych kryteriów oceny programowej) 

 Wzajemny aktywny udział przewodniczących Komisji Programowej, ds. ZJK oraz ds. KRK 
oraz przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz Wydziałowej Rady 
Doktorantów w cyklicznych zebraniach ww. Komisji.  

 Dyskusja na Radzie Wydziału dotycząca konieczności zintensyfikowania prac dotyczących 
kryteriów oceny związanych ze skutecznością wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie 
kształcenia, umiędzynarodowieniem procesu kształcenia, infrastrukturą wykorzystywana w 
procesie kształcenia (nowe laboratoria) oraz wsparciem studentów w procesie uczenia się i 
osiągania efektów kształcenia (stypendia, propozycje staży, przekazanie ich uwag zawartych 
w ankietach odpowiednim podmiotom). 

 Wniosek Komisji ZJK do Prodziekana ds. Kształcenia dotyczący monitorowania informacji 
o KRK przekazywanych studentom przez Kierowników przedmiotów.  
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3. Opracowanie propozycji zmian w zakresie ankiet przeprowadzanych w ramach 
realizacji procedur WSZJK dotyczących funkcjonowania systemu i procesu kształcenia 

Opracowywanie i doskonalenie dokumentów WSZJK odbyło się przede wszystkim na 
podstawie praktycznych wniosków z przeprowadzania ankiet w latach ubiegłych, ale zarazem  
zgodnie z wytycznymi Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz aktualnie 
obowiązującymi zarządzeniami Rektora PW.  

 Prace Komisji ds. ZJK – opracowanie propozycji zmian w następujących dokumentach: 

1. Ankieta ewaluacyjna: Opinia studentów na temat efektów kształcenia i ich 
upowszechniania, dotyczy procedury upowszechniania efektów  kształcenia, 

2. Ankieta przeznaczona dla studentów studiów I stopnia: Ocena studiów na  
Wydziale Transportu  Politechniki Warszawskiej, dotyczy  procedury oceny 
programów kształcenia przez absolwentów, 

3.  Ankieta przeznaczona dla studentów studiów II stopnia: Ocena studiów na 
Wydziale Transportu  Politechniki Warszawskiej, dotyczy  procedury oceny 
programów kształcenia przez absolwentów. 

 Aktualizacja „Księgi Jakości Kształcenia Wydziału Transportu” dotycząca  zmian w 
procedur  opracowanych przez:  

- Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:  
  Procedura upowszechniania efektów  kształcenia (WT3_P2), 
  Procedura oceny programów kształcenia przez absolwentów (WT2_P3); 

- Komisję Programową:  
   Procedura aktualizacji/modyfikacji programów kształcenia (WT2_P5), 
  Procedura dokonywania okresowych przeglądów programów kształcenia (WT2_P6), 
  Procedura tworzenia i zatwierdzania nowego programu kształcenia  (WT2_P7), 
  Procedura zatwierdzania programu kształcenia (WT2_P7); 

- Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich i Staży Studenckich: 
- Procedura organizacji praktyk studenckich (WT1_P2) 
- Procedura definiowania i stosowania formalnych mierników przedmiotowych efektów 

kształcenia oraz efektów kształcenia dla prac dyplomowych i dla obowiązkowych praktyk 
studenckich (WT3_P7). 

Aktualizacja procedur opracowana przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich i Staży 
Studenckich związana z wprowadzeniem nowego Zarządzenia Rektora Politechniki 
Warszawskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i 
finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II 
stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 Aktualizacje wszystkich ww. procedur zostały zaprezentowane przez  Przewodniczącą 
Komisji ds. ZJK na Radzie Wydziału w dn. 22.06.2017. Uchwała Rady Wydziału Transportu 
PW nr 78/IX/2017 przyjęła zmiany w dokumencie „Księga Jakości Kształcenia WT PW”. 
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4. Monitorowanie warunków studiowania 

 Współpraca z Wydziałową Radą Samorządu Studentów poprzez ich Przedstawiciela w 
Komisji ds. ZJK oraz Koordynatorem Spraw Studenckich, do którego  należy współpraca z 
Prodziekanem ds. Studenckich, Prodziekanem ds. Kształcenia oraz Dziekanatem, wsparcie 
studentów przy rozwiązywaniu problemów i konfliktów, załatwianiu wszelkich spraw 
administracyjnych, koordynacja przepływu informacji pomiędzy studentami, pracownikami 
dydaktycznymi oraz administracyjnymi Wydziału Transportu.   

 Dyskusja  wyników ankiet studentów dotyczących wyposażenia laboratoriów w sprzęt 
dydaktyczny i naukowy. Pomimo niedawnego oddania budynku nowego skrzydła Wydziału 
Transportu obejmującego m.in. sale audytoryjne i nowoczesne laboratoria dydaktyczne 
ocena studentów nieznacznie pogorszyła się. Spowodowane być może jest to oceną zasobów 
prowadzonych niektórych zajęć starej części budynku.  

 Na Wydziale Transportu prowadzone są aktualnie prace remontowe związane m.in. z 
budową nowej szatni dla studentów, przejściowo mogą powodować utrudnienia związane z 
hałasem, ale w przyszłości polepszy studentom warunki studiowania.  

5. Monitorowanie funkcjonowania systemu informacyjnego 

  Prowadzono dalsze prace nad udoskonaleniem zapewnienia dostępności informacji o 
studiach, programach kształcenia w  nowym układzie Serwisu Internetowego Wydziału 
Transportu. 

 Aktualizowano stronę Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 We współpracy z  Pełnomocnikiem Dziekana ds. Promocji Wydziału oraz  Prodziekanem ds. 

Studenckich informacje promocyjne Wydziału Transportu zamieszczono  na stronie 
internetowej WSZJK 

6. Monitorowanie jakości prowadzonego procesu dydaktycznego, w tym funkcjonującego 
systemu oceniania 

Na Wydziale Transportu w roku 2016/17 w ramach procedur WT4_P1 (Procedura hospitacji 
zajęć dydaktycznych) oraz WT4_P3 (Procedura ankietyzacji procesu dydaktycznego) 
przeprowadzono ocenę jakości procesu dydaktycznego obejmującą: ankietyzację i hospitację 
zajęć dydaktycznych. Ankietyzacją objęto zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Proces ankietyzacji był 
przeprowadzony zgodnie z § 2 pkt. 2 Zarządzenia nr 10 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 
14.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego. 
Szczegółowe  sprawozdanie z przeprowadzonych ankiet przedkłada na Radzie Wydziału 
Prodziekan ds. Kształcenia. Hospitacje były prowadzone przez pracowników samodzielnych, w 
tym  kierowników zakładów i objęły pracowników wskazanych w planie hospitacji danego 
zakładu. Wnioski z hospitacji były przeanalizowane przez Kierowników Zakładów i Prodziekana 
ds. Kształcenia.  
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7. Rozwijanie współpracy Wydziału z otoczeniem zewnętrznym 

Dostosowanie oferty edukacyjnej Wydziału do potrzeb gospodarczych i społecznych poprzez 
unowocześnienie i zracjonalizowanie oferty studiów, poprawę stopnia dopasowania kompetencji 
absolwentów do potrzeb gospodarczych i społecznych oraz kształtowanie tych potrzeb. 
Współpraca z Radą Konsultacyjną Nauka - Gospodarka w nowej kadencji 2016-2020. 
Zasadniczym przesłaniem Rady jest monitorowanie kształcenia i stymulowanie jego modyfikacji 
tak, aby sprostać aktualnym wymaganiom rynku pracy. Jednym z celów jest również określenie 
oczekiwanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
absolwentów.  
W dniu 17 stycznia 2017 w ramach konferencji ThinkGoodMobility organizowanej wspólnie 
przez Goodyear Dunlop Tires Polska i Wydział Transportu PW studenci mieli możliwość 
uczestniczyć w warsztatach, a w lobby Wydziału wystawiona została koncepcyjna opona 
Goodyear Eagle-360, którą po raz pierwszy zaprezentowano w Polsce. 

Na naszym Wydziale z inicjatywy dr hab. inż. Mirosława Siergiejczyka, prof. PW 
Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką w minionym roku odbyły się liczne 
potkania z przedstawicielami firm  przedstawiających konkretne propozycje dla studentów. 
Przykładowo  29 marca 2017 roku odbył się na Wydziale Transportu "OdLOTowy dzień z LOT" 
z udziałem przedstawicieli Polskich Linii Lotniczych "LOT", na którym została przedstawiona 
oferta praktyk, staży oraz pracy. Pracownicy PLL LOT przedstawili prezentacje na temat m.in.  
zarządzania kryzysowego, wdrażania nowej floty samolotów, procesie podejmowania decyzji w 
Centrum Operacyjnym, obsłudze pasażerów i ich bagażu oraz samolotów, rynku transportu 
lotniczego jakim jest Cargo jak również o codziennej pracy na lotnisku. 
W dniu 5 grudnia 2017 roku firma Panalpina, świadcząca usługi transportowe w skali światowej 
podczas spotkania ze studentami przedstawiła możliwości odbywania praktyk lub staży 
studenckich oraz podjęcia pracy zawodowej. Przykładem konkretnej propozycji dla naszych 
studentów jest również oferta przedsiębiorców zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i 
Leasingu Pojazdów (PZWLP) przyjęcia studentów kierunku Transport na czteromiesięczne płatne 
staże.  

Na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 14 października 2017 r. ruszyły pierwsze 
w Polsce podyplomowe studia  „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały 
utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia 
Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu 
organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. 
Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia jest członkiem Rady Programowej 
studiów. 

8. Ewaluacja funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i 
proponowanie rozwiązań: 

 kontynuacja wykładu „Akademicki savoir-vivre na Wydziale Transportu Politechniki 
Warszawskiej” dla studentów pierwszego roku studiów w dniach 27 i 30 listopada 2016 
roku. Wykład został wygłoszony przez dr hab. inż. Iwonę Grabarek  prof. PW. Na Radzie 
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Wydziału w dniu 25 stycznia 2018 roku dr Pełnomocnik Dziekan ds. ZJK przedstawiła 
wyniki ankiety na temat akademickiego savoir-vivre przeprowadzonej wśród studentów po 
wykładzie. W wykładzie uczestniczyło 208 studentów. Wyniki ankiety pokazały, iż ponad 
połowa studentów prawidłowo odpowiedziała na 8 lub więcej pytań z 10, a jedynie ośmiu 
studentów nie udzieliło prawidłowych odpowiedzi na min. 50% pytań. Wymiernym efektem 
wykładu okazało się m. in. zwiększenie kultury zachowania się studentów podczas zajęć, na 
korytarzach podczas przerw, prawidłowe zwracanie się do wykładowców i pracowników 
Wydziału. Komisja ds. ZJK poleca, aby wykład był kontynuowany w latach następnych.  

Przeprowadzenie ankiet dotyczących funkcjonowania wdrożonych na Wydziale procedur:  

 WT1_P2   Procedura organizacji praktyk studenckich  

 WT2_P3   Procedura oceny programów kształcenia przez absolwentów 

 WT2_P4   Procedura oceny programów kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich 
 WT3_P11 Procedura oceny efektów kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich 

 WT3_P2   Procedura upowszechniania zakładanych efektów kształcenia  

 WT3_P3   Procedura procesu dyplomowania absolwenta Wydziału Transportu PW 

 WT4_P3   Procedura ankietyzacji procesu dydaktycznego  

 WT6_P1  Procedura stanu rozpowszechniania informacji o ofercie dydaktycznej wydziału, 
                jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów 

 WT7_P2 

b) Wnioski z przeprowadzonego procesu ewaluacyjnego 

 WT1_P2 – w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Transportu Politechniki 
Warszawskiej przeprowadzona została ankieta dotycząca opinii studentów na temat praktyk 
studenckich. Uzyskano 117 ankiet wypełnionych przez studentów. W większości studenci 
zorganizowali praktykę samodzielnie (79 przypadków); w 26 przypadkach praktyka była 
zorganizowana przez Opiekuna Praktyk dla specjalności. W stosunku do poprzedniej ankiety 
wzrósł udział praktyk organizowanych samodzielnie przez studentów. Zaobserwowano 
wzrost udziału praktyk na realizowanych w trybie indywidualnym (np. na podstawie umowy 
o pracę). W zdecydowanej większości przypadków pracodawca wywiązał się obowiązku 
wyznaczenia opiekuna praktyk należycie (111 przypadków). Niemal wszyscy pracodawcy 
przeszkolili praktykantów na stanowisku pracy (112 przypadków). Zdecydowana większość 
pracodawców zapewniła odpowiednią odzież i środki ochronne, jeśli były potrzebne na 
danym stanowisku pracy. Nie stwierdzono istotnych zmian w udziale poszczególnych 
odpowiedzi powyższe pytania w stosunku do ankiet z lat ubiegłych. Prawie wszyscy 
studenci (112 osób) stwierdzili, że ich praktyka jest dostosowana do profilu specjalności, zaś  
102 osoby stwierdziły, że podczas praktyk zdobyły nowe umiejętności, które są przydatne w 
przyszłej pracy. Około 89% praktykantów stwierdziło, że odbyta przez nich praktyka 
zwiększa ich szanse na rynku pracy. Wielu z nich (37 przypadków) otrzymało propozycję 
pracy w miejscu odbywania praktyki. Podsumowując praktykanci są zadowoleni z postawy 
pracodawców oraz opiekunów praktyk. Studenci uważają praktykę za ważny element 
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studiów, często zwiększający szanse znalezienia przez nich pracy. Niemal wszyscy studenci 
ocenili miejsce odbywania praktyk jako zgodne z ich specjalnością i poleciliby tego 
pracodawcę innym studentom. 

W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 
przeprowadzona została ankieta dotycząca opinii pracodawców na temat praktyk studenckich. 
Zebrano 63 ankiety od pracodawców, co stanowi nieznaczny spadek w stosunku do poprzednio 
przeprowadzonych ankiet. Pracodawcy ocenili dobrze kompetencje praktykantów z Wydziału 
Transportu (nie wystawili żadnemu studentowi oceny niższej niż dobra). Wszyscy pracodawcy 
zamierzają w dalszym ciągu przyjmować praktykantów z Wydziału Transportu (93 %). Według 
pracodawców studenci wywiązali się w odpowiedni sposób z powierzonych obowiązków i umieli 
w odpowiedni sposób dostosować się do dyscypliny w zakładzie pracy. 
Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich za 2017 rok składa na naszym wydziale 
pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży Studenckich, natomiast szczegółowy Raport z 
przeprowadzonych ankiet zostanie zamieszczony na stronie WSZJK w zakładce „monitorowanie 
systemu”.  

 WT2_P4 , WT3_P11– Ankiety przeprowadzono w listopadzie  2017 r. wśród studentów 
studiów doktoranckich (18 osób).  W ocenie efektów kształcenia 33,9% doktorantów było 
pełni usatysfakcjonowanych z dotychczas osiągniętych efektów, 51,9% oceniło uzyskiwane 
efekty kształcenia w stopniu dobrym, 9,6% w stopniu dostatecznym, 4,6% w stopniu nie 
satysfakcjonującym. Nie jest to dużo, tym niemniej Kierownictwo Studiów Doktoranckich 
przyjrzy się uważnie temu problemowi i spróbuje poprawić sytuację w tym zakresie. W 
przypadku oceny programu kształcenia tylko 1 osoba miała 1 uwagę, można więc uznać, że 
w tym zakresie ocena jest powyżej dobrej. 

 WT3_P2 - W roku akademickim 2017/2018 semestrze zimowym na Wydziale Transportu 
Politechniki Warszawskiej przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna dotycząca opinii 
studentów na temat efektów kształcenia i ich upowszechniania. Ankieta ta została 
zmodyfikowana, a następnie zatwierdzona przez Radę Wydziału w czerwcu 2017. Ankietę 
wypełniło ponad 400 studentów zarówno ze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (6 
przedmiotów) oraz drugiego stopnia (3 przedmioty). Wyniki tej ankiety  są trakcie analizy i 
będą przedstawione na Radzie Wydziału. Raport zostanie zamieszczony na stronie WSZJK 
w zakładce „monitorowanie systemu”. 

 WT3_P3 – w ramach procedury w roku akademickim 2016/17 ankietę absolwenta dotycząca 
oceny procesu dyplomowania na Wydziale Transportu PW wypełniło 167 absolwentów. 
Oczekiwania absolwentów związane z wybranym kierunkiem kształcenia zostały ocenione 
na ocenę dobra i bardzo dobrą przez ponad  80 % ankietowanych. Organizacja wyboru 
tematów prac, przepływ informacji student-zakład dyplomujący, sposób przeprowadzania 
egzaminu zostały ocenione na ocenę bardzo dobra przez ok. 80 % ankietowanych. Najlepiej 
zostało ocenione wsparcie merytoryczne oraz dostępność ze strony promotora podczas 
pisania pracy dyplomowej (tylko 6 i odpowiednio 7 osób na ocenę min. dostateczną, reszta 
osób dobrze (33 i 32 odpowiednio) i bardzo dobrze (128 i 126 odpowiednio). Obsługa 
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dziekanatu jak zawsze na naszym Wydziale otrzymała bardzo dobre oceny: 102 osoby 
oceniło na bardzo dobrze, 35 na dobrze. Na dobrym poziomie zostało ocenione seminarium 
dyplomowe oraz ilość godzin praktyk w czasie studiów – dobrze i bardzo dobrze oceniło 
ponad 70 % ankietowanych. Dziwi natomiast fakt, iż 84 % studentów oceniło czas 
przewidziany na pracę dyplomową na ocenę dobra i bardzo dobrą. Powodem zdziwienia są 
duże opóźnienia w terminach obrony prac dyplomowych. Powodem może być fakt, iż coraz 
więcej studentów podejmuje pracę zarobkową, na roku dyplomowym praktycznie obejmuje 
to wszystkich studentów. Wyniki Ankiety absolwenta zostały przedstawione przez 
Pełnomocnika Dziekana ds. ZJK na Radzie Wydziału i były dyskutowane. Szczegółowy 
Raport zostanie zamieszczony na stronie WSZJK w zakładce „monitorowanie systemu”, 

 WT4_P3 – opis w punkcie 6 niniejszego sprawozdania  
Średnia ocena odpowiedzi na poszczególne pytania dla Wydziału Transportu kształtowała 
się na poziomie powyżej dobry. Ankietyzacja pod względem organizacyjnym zarówno na 
Wydziale jak i we współpracy z Działem ds. Studiów została przeprowadzona dobrze. Nie 
stwierdzono żadnych uchybień proceduralnych, zwłaszcza w zachowaniu anonimowości 
wypełnionych ankiet. 

 WT6_P1 – w ramach procedury dokonano samooceny w zakresie przekazywania 
informacji o ofercie dydaktycznej Wydziału, jakości kształcenia i poziomie wykształcenia 
absolwentów. W analizowanym okresie czasu podjęto następujące działania: 

- Udział w wydarzeniu: Drzwi otwarte w Politechnice Warszawskiej 
- Udział w wydarzeniu: Dzień otwarty dla Dziewczyn „Dziewczyny na Politechniki”  
- Udział w wydarzeniu: Salon Edukacyjny Perspektywy w Pałacu Kultury i Nauki 
- Udział w wydarzeniu: XIII Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 
- Zajęcia dla dzieci - PW Junior (wielokrotne zajęcia o tematyce „Sterowanie oświetleniem”, 

„Modelowanie ruchu oraz działanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej”, „Urządzenia 
służące do pomiaru i sterowania ruchem drogowym”, „Inżynieria ruchu drogowego”). 

- Zajęcia dla dzieci - Uniwersytet Dzieci (wielokrotne zajęcia o tematyce „Jak pociąg trafia 
na właściwe tory?”) 

- Zajęcia na WT dla uczniów ze szkół podstawowych z Polski oraz z Litwy 
- Zajęcia na WT dla uczniów ze szkół gimnazjalnych 
- Gala finałowa „Cyfrowy kolega w naszej klasie” i walki SUMO robotów 
- Drzwi otwarte na Wydziale Transportu PW 
- Cykliczne zajęcia na WT dla młodzieży szkolnej, w tym  dla szkół z którymi WT podpisało 

Porozumienia (7 szkół średnich) oraz dla klas które WT objęło Patronatem, 
- Cykliczne zajęcia dla młodzieży szkolnej z XLV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Romualda Traugutta w Warszawie, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych im. 
Ignacego Paderewskiego w Warszawie oraz młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół im. prof. 
Romana Gostkowskiego w Łazach 

- Wycieczki (zwiedzanie WT) po WT dla uczniów szkół średnich i ich nauczycieli 
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- Zajęcia dla studentów  z uczelni z Francji studiujących na kierunku Organizacja i 
Zarządzanie Serwisem Samochodowym 

- Audycje radiowe dla młodzieży – „Science friction”, „Z innej planety – Dlaczego w 
miastach tworzą się korki?” 

- Udział w wydarzeniu: VIII Targi Szkół Wyższych w Mińsku Mazowieckim  
- Udział w wydarzeniu: Targi Szkół Wyższych w Siedlcach 
- Zajęcia wyjazdowe dla młodzieży szkolnej organizowane w szkołach średnich – zajęcia 

prowadzone przez pracowników WT oraz studentów zorganizowanych w Kołach 
Naukowych, w tym zajęcia wyjazdowe dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w 
Małaszewiczach 

Szczegółowy Raport z działalności Promocyjnej Wydziału zamieszczono na stronie WSZJK. 

 Przeprowadzenie samooceny Wydziału Transportu, na prośbę prof. K. Lewensteina Prorektora 
ds. Studiów PW z dnia 10 kwietnia 2017, na bazie ankiety opracowanej przez Uczelnianą 
Radę Jakości. Ankieta wypełniona została 8.05.2017. Wyniki ankiety samooceny wydziałów 
były zaprezentowane na zebraniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia 13.06.2017- 
Wydział Transportu w ostatecznym rankingu uplasował się  na drugim miejscu wśród 
wszystkich wydziałów PW. Wyniki te zaprezentowane zostały również na Radzie Wydziału 
Transportu 22.06.2018 roku. Omówiono punkty m.in. dotyczące umiędzynarodowienia, 
wnioskowano o większą aktywność wyjazdową studentów i doktorantów oraz zwiększenie 
udziału młodych naukowców (studentów st. II stopnia oraz doktorantów) w konferencjach 
naukowych. 

 
Pozostałe ważne informacje dotyczące Jakości Kształcenia Na Wydziale Transportu PW: 

 Uzyskanie w ocenie parametrycznej Jednostek Naukowych przez Wydział Transportu 
Politechniki Warszawskiej w roku 2017 kategorii A. 

 Zajęcie przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej I miejsca w Rankingu  Studiów 
Inżynierskich Perspektywy 2017, kierunek TRANSPORT. 

 

 Wnioski wynikające z oceny funkcjonowania WSZJK 

 konieczna jest kontynuacja dalszych prac dotyczących przeglądu i aktualizacji  
programów kształcenia, uwzględniających  zmieniające się wymagania prawne, rynkowe 
jak również wyniki ankiet ewaluacyjnych, 

 przeprowadzenie świadomości wśród studentów, m.in. w zakresie wyjaśnienia idei 
Krajowych Ram Kwalifikacji, systemu ZJK oraz udziału studentów w podnoszeniu 
jakości kształcenia, 
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 niezbędne jest zapoznanie Studentów pierwszego roku z regulaminem obowiązującym na 
Politechnice Warszawskiej i Wydziale Transportu (pomimo informacji o nim podczas 
przyjęcia w poczet studentów),  

 ważnym elementem oceny jakości kształcenia jest świadomość jego potrzeby oraz  
skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (procedur, ankiet).  

 
Działalność na forum Uczelni w roku 2017: udział Pełnomocnika Dziekana ds. ZJK w zebraniach 
Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz w stałym Zespole Rady do spraw organizacyjno-
prawnych. 
Wymiernym efektem jest otrzymywanie aktualnych informacji o systemie Zapewniania Jakości 
Kształcenia na PW  i przekazywanie ich treści na Radach Wydziału Transportu oraz wszystkim 
współpracującym z Komisją ds. ZJK podmiotom Wydziału Transportu.  

 

Dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. PW 
Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


