WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA PROWADZONYCH NA WYDZIALE W ROKU 2018
W roku 2018 na Wydziale Transportu w ramach prac prowadzonych przez członów Komisji
WSZJK (aktualny skład osobowy na stronie WSZJK), zgodnie z planem prac zatwierdzonym
przez Radę Wydziału Transportu w dniu 22 lutego 2018 roku, podjęto następujące działania
w poszczególnych punktach:
1. Monitorowanie jakości programów kształcenia na wszystkich formach
prowadzonych studiów w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Transportu
- przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna dotycząca opinii studentów na temat efektów
kształcenia i ich upowszechniania. Uzyskano 498 ankiet wypełnionych przez studentów
studiów stacjonarnych. Większość odpowiedzi studentów była na pytania dotyczące
informacji dotyczących efektów kształcenia przekazywanych przez nauczyciela na zajęciach
brzmiała: zdecydowanie tak i raczej tak. Wyniki ankiet zostały zaprezentowane i były
dyskutowane na Radzie Wydziału Transportu w dniu 22.11.2018 roku.
- przeprowadzona została ankieta oceny studiów dotycząca opinii studentów studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia (49 ankiety) i drugiego stopnia (23 ankiety). Wyniki ankiet
zostały zaprezentowane i były dyskutowane na Radzie Wydziału Transportu w dniu
22.11.2018 roku.
- 25 października 2018 roku przeprowadzone zostały ankiety wśród 21 doktorantów studiów
doktoranckich na Wydziale Transportu. Ankietyzacja dotyczyła efektów kształcenia (wyniki
nie odbiegały znacznie od uzyskanych z ankiet z ubiegłego roku akademickiego) oraz
programu kształcenia (ogólna ocena była powyżej dobrej). W porozumieniu z Kierownikiem
Studiów Doktoranckich ustalono nowy coroczny termin przeprowadzania powyższych ankiet
na miesiąc czerwiec.
- przeprowadzona została ankieta dotycząca opinii studentów na temat praktyk studenckich.
Uzyskano 100 ankiet wypełnionych przez studentów. W podsumowaniu sprawozdania
zamieszczonego na stronie WSZJK stwierdzono, iż w wielu przypadkach praktykanci są
zadowoleni z postawy pracodawców oraz opiekunów praktyk, choć wzrasta liczba osób
niezadowolonych. Studenci uważają praktykę za ważny element studiów, często zwiększający
szanse znalezienia przez nich pracy. Wielu z nich otrzymało propozycję zatrudnienia w
miejscu odbywania praktyk. Większość studentów oceniła miejsce odbywania praktyk jako
zgodne z ich specjalnością i poleciliby tego pracodawcę innym studentom.
- przeprowadzona została ankieta dotycząca opinii pracodawców na temat praktyk
studenckich. Zebrano 42 ankiety od pracodawców, co stanowi nieznaczny spadek w stosunku
do poprzednio przeprowadzonych ankiet. Podsumowując wyniki ankiet, pracodawcy oceniają

dobrze kompetencje praktykantów z Wydziału Transportu, choć widoczna jest tendencja
spadkowa. Prawie wszyscy pracodawcy zamierzają w dalszym ciągu przyjmować
praktykantów z Wydziału Transportu. Według pracodawców studenci wywiązują się w
odpowiedni sposób z obowiązków narzuconych przez pracodawcę.
2. Ewaluacja funkcjonowania WSZJK i proponowania rozwiązań
- W dniu 21 listopada 2018 roku odbył się na Wydziale Transportu PW dla studentów I
roku studiów stacjonarnych wykład Akademicki savoir-vivre. Był to już trzeci
coroczny wykład wygłoszony przez Panią Profesor Iwonę Grabarek. W wykładzie
uczestniczyli ponadto: przewodnicząca Komisji WSZJK, opiekun I roku studentów
stacjonarnych oraz przewodniczący Samorządu Studentów na Wydziale Transportu.
- Aktualizacja „Księgi Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”,
opracowanie piątej edycji Księgi przez członków Komisji ds. ZJK w Wydziale Transportu
PW. Aktualizacja polegała m.in. na uwzględnieniu aktualnych rozporządzeń Rektora PW oraz
wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących na Politechnice Warszawskiej. Została
zatwierdzona uchwałą nr 286/XI/2018 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian w dokumencie „Księga Jakości Kształcenia
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”.
3. Monitorowanie jakości prowadzonego procesu dydaktycznego, w tym
funkcjonującego systemu oceniania
W roku 2017/18 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.
Hospitacje były prowadzone przez pracowników samodzielnych, w tym kierowników
zakładów i objęły pracowników wskazanych w planie hospitacji danego zakładu. Wnioski z
hospitacji zostaną przeanalizowane przez Kierowników Zakładów i Prodziekana ds.
Kształcenia.
4. Monitorowanie funkcjonowania systemu informacyjnego
Na stronie WSZJK w zakładce monitorowanie systemu 2018 zamieszczono m.in.:
- wyniki ankiety ewaluacyjnej 2017/2018,
- wyniki ankiety oceny studiów na Wydziale Transportu PW 2017/2018,
- podsumowanie ankiety oceny praktyk studenckich przeprowadzonych w roku 2017/18
wśród studentów i pracodawców,
- omówienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród doktorantów studiów doktoranckich
na Wydziale Transportu za rok akademicki 2017/18,
- sprawozdanie z działalności promocyjnej Wydziału Transportu za rok 2017 (przygotowane
przez Prodziekana ds. Studenckich oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji Wydziału).
5. W ramach rozwijania współpracy Wydziału z otoczeniem zewnętrzny
- udział przewodniczącej komisji WSZJK w spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Karier
PW w dniu 24.04.2018 - Business Networking Day (Wydział Transportu, sala 100). W
spotkaniu wzięli udział reprezentanci podmiotów zewnętrznych: Metro Warszawskie,

Procter&Gamble, TBX Logistics, Optima Logistics, PKP Intercity. Na spotkaniu omówiono
ważne kwestie dotyczące kształcenia, profilu absolwenta, oczekiwań pracodawców,
zdobywania doświadczenia na etapie realizacji praktyk, staży oraz w pierwszym okresie
zatrudnienia absolwenta.
- Współpraca z Radą Konsultacyjną Nauka - Gospodarka (Przewodnicząca Komisji WSZJK –
członek Rady).
- Przygotowywanie do udziału w panelu pracodawców Inżynieria Lądowa i Transport ,
pytania dotyczące kształcenia w zakresie dyscypliny naukowej w opinii pracodawców oraz
preferowane formy współpracy pracodawca – Wydział – Uczelnia; działanie zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w
sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U.2018 poz. 1787), obszar 6: relacje z otoczeniem
społeczno -gospodarczym w odniesieniu do programu studiów). Przewidywany termin panelu
26 lutego 2019 roku.
Ponadto członkowie Komisji WSZJK brali udział w następujących pracach
•

Opracowanie ankiety samooceny Wydziału Transportu, prezentacja porównawcza
oceny samooceny wszystkich wydziałów PW w dniu 12 lipca 2018 roku na Radzie
Wydziału Transportu (na podstawie materiałów URJK),

• Udział w zebraniach roboczych Komisji WSZJK (dokumentacja prac - protokoły z
zebrań),
• Udział Pełnomocnika Dziekana ds. ZJK w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości
Kształcenia, skrótowa prezentacja najważniejszych zagadnień poruszanych na
zebraniach URJK na Radach Wydziału Transportu,
• W dniach 5-6 grudnia 2018 r. na Wydziale Transportu miała miejsce wizytacja
Zespołu Oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT.
Pełnomocnik Dziekana ds. ZJK oraz Sekretarz Komisji WSZJK uczestniczyli w
przygotowaniu dokumentacji dotyczącej jakości kształcenia na Wydziale Transportu.
• Bieżąca współpraca członków Komisji WSZJK z Pracownikami dziekanatu Wydziału
Transportu (duża pomoc przy ankietach).
• Współpraca pomiędzy podmiotami Wydziału dotycząca oceny skuteczności działań
WSZJK: Prodziekanem ds. Kształcenia, Przewodniczącą Komisji Programowej
(wzajemny udział w zebraniach Komisji), Przewodniczącym Komisji ds. Krajowych
Ram Kwalifikacji, Prodziekanem ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, Panią
Prodziekan ds. Studenckich, Opiekunem studentów pierwszego roku studiów
stacjonarnych/Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Transportu ds. Praktyk i Staży
Studenckich.
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