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OCENA PROGRAMOWA (PROFIL AKADEMICKI)
Nazwa i siedziba szkoły wyższej prowadzącej dany kierunek studiów:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Nazwa ocenianego kierunku:
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Poziomy kształcenia:
Studia I i II stopnia
Forma studiów:
Stacjonarne i niestacjonarne

pozostałe

pozostałe

Nazwa dyscypliny do której został przyporządkowany kierunek
(zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz. U. 2018 poz. 1818.)
Studia I stopnia
Punkty ECTS
Nazwa dyscypliny
Liczba
%
76
51
wiodąca Inżynieria materiałowa
1
Informatyka
17
12
Informatyka techniczna i
2
12
9
telekomunikacja
Automatyka, elektronika i
3
13
9
elektrotechnika
4
Inżynieria mechaniczna
11
8
5
Matematyka
6
4
Inżynieria środowiska, górnictwo i
6
4
3
energetyka
7
Nauka o zarządzaniu i jakości
3
2
8
Ekonomia i finanse
2
1
9
Nauki prawne
1
1
Studia II stopnia - 4 semestralne
Punkty ECTS
Nazwa dyscypliny
Liczba
%
43
51%
wiodąca Inżynieria materiałowa
Informatyka techniczna i
1
20
25%
telekomunikacja
Automatyka, elektronika i
2
8
9%
elektrotechnika
3
Inżynieria mechaniczna
4
5%
4
Informatyka
3
4%
Nauki o komunikacji społecznej i
5
3
4%
mediach
6
Nauki o zarządzaniu i jakości
2
2%
2

Studia II stopnia - 3 semestralne
Nazwa dyscypliny
wiodąca

pozostałe

1
2
3
4
5
6

Inżynieria materiałowa
Automatyka, elektronika i
elektrotechnika
Informatyka techniczna i
telekomunikacja
Inżynieria mechaniczna
Informatyka
Nauki o komunikacji społecznej i
mediach
Nauki o zarządzaniu i jakości

Punkty ECTS
Liczba
%
28
51%
8

17%

5

9%

4
3

8%
6%

3

5%

2

4%

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów
Kierunkowe I stopnia
Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: I, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Symbol
efektu
kierunkowe
go

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05

K_W06

K_W07
K_W08

Odniesienie
do efektów uczenia się zgodnych
z Polską Ramą Kwalifikacji

Kierunkowe efekty uczenia się

WIEDZA
ma podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin
niezbędnych do rozwiązywania podstawowych zadań
i problemów inżynierskich
posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii
materiałowej
zna podstawowe zagadnienia dotyczące inżynierii
wytwarzania oraz różnych technologii wytwarzania
posiada ogólną wiedzę dotyczącą różnych metod
badań materiałów
posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki
technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i
eksploatacji maszyn
posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki
i systemów informatycznych, programowania i
programów użytkowych, komputerowego
wspomagania w technice
i nowoczesnych technik informatycznych
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie sieci
komputerowych i aplikacji sieciowych
posiada ogólną wiedzę z zakresu elektrotechniki i

Symbol
charakterystyk
uniwersalnych
I stopnia

Symbol
charakterystyk
II stopnia

P6U_W

P6S_WG (T)
P6S_WG (Ś)

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG
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K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14

K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W20
K_W21
K_W22
K_W23
K_W24

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04
K_U05

elektroniki, automatyki i robotyki
posiada podstawową wiedzę z zakresu
termodynamiki technicznej
zna podstawowe metody i techniki służące
rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
zna podstawowe metody i techniki ilustracji
rozwiązań zadań inżynierskich
ma podstawową wiedzę w obszarze zarządzania
środowiskiem
ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji oraz
utylizacji maszyn i urządzeń
ma wiedzę na temat doboru narzędzi i materiałów
oraz oprogramowania komputerowego
w rozwiązywaniu zadań inżynierskich
zna zasady organizacji pracy, zarządzania a także
podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
w różnych formach aktywności
rozumie podstawowe procesy ekonomiczne i zasady
sterowania nimi
posiada wiedzę niezbędną do tworzenia i rozwijania
indywidualnej przedsiębiorczości
zna zagadnienia dotyczące praw autorskich i ochrony
własności intelektualnej
ma ogólną wiedzę w zakresie nauk ścisłych i
przyrodniczych pozywającą zrozumieć podstawowe
zjawiska i procesy zachodzące w materiałach
posiada podstawową wiedzę dotyczącą struktury i
właściwości materiałów
ma podstawową wiedzę o budowie materiałów na
poziome atomowym
posiada ogólną wiedzę dotyczącą wykorzystania
oprogramowania CAD i CAX do projektowania
konstrukcji z powiązaniu z doborem materiałów
zna zasady doboru materiałów do specjalnych
zastosowań
posiada ogólna wiedzę dotyczącą właściwości i
zastosowania materiałów dla energetyki i elektroniki
UMIEJĘTNOŚCI
posiada umiejętności wykorzystania wiedzy
interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów
inżynierskich
potrafi wykorzystać technologię informacyjną w
różnych aspektach pracy oraz w rozwiązywaniu
problemów inżynierskich
potrafi wykonywać rysunki techniczne i posługiwać
się nimi oraz wykorzystuje je w procesach
modelownia konstrukcji z uwzględnieniem doboru
materiałów
posługuje się technikami multimedialnymi do
realizacji zadań technicznych
umie dokonać pomiaru podstawowych wielkości
fizycznych, analizować zjawiska fizyczne i
chemiczne oraz rozwiązywać zagadnienia w oparciu

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

PS6_WK

P6U_W
P6U_W

PS6_WK (T)
PS6_WK (S)
PS6_WK (T)
PS6_WK (S)

P6U_W

P6S_WG (T)
P6S_WG (Ś)

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW (T)
PS6_UW (Ś)
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K_U06

K_U07

K_U08
K_U09

K_U10

K_U11
K_U12
K_U13
K_U14
K_U15
K_U16
K_U17
K_U18
K_U19
K_U20

K_U21

K_U22

K_U23

K_K01

o prawa fizyki i chemii w technice w szczególności
w inżynierii materiałowej
potrafi opisać zjawiska za pomocą formuł
matematycznych, potrafi wykorzystać modele
matematyczne w inżynierii materiałowej
potrafi analizować istniejące rozwiązania techniczne,
w szczególności: budowy maszyny i urządzeń,
procesy wytwarzania, procesy technologiczne
rozwiązuje proste problemy inżynierskie w oparciu
o posiadaną wiedzę w szczególności w zakresie
inżynierii materiałowej
dobiera materiały do zastosowań technicznych
uwzględniając ich strukturę i własności
projektuje, dokonuje obliczeń wytrzymałościowych
i graficznego przedstawiania elementów maszyn
i układów mechanicznych
z zastosowaniem komputerowego wspomagania
wykorzystuje metody komputerowego wspomagania
w technice
wykorzystuje programy narzędziowe, tworzy bazy
danych oraz potrafi programować
potrafi zarządzać sieciami komputerowymi,
obsługuje aplikacje sieciowe
potrafi tworzyć strony WWW
potrafi projektować proste układy elektroniczne
i elektryczne, układy automatyki oraz proste roboty
potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne w
prowadzonej działalności inżynierskiej
potrafi postępować zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy
potrafi wykorzystywać w praktyce inżynierskiej
zasady przedsiębiorczości
posiada umiejętność planowania swojej pracy oraz
pracy w zespole projektowym
potrafi przygotować udokumentowane opracowanie
problemu inżynierskiego, zarówno w języku polskim,
jak i obcym
potrafi przygotować i przedstawić (również w języku
obcym) prezentację ustną z zakresu studiowanego
kierunku
zna język obcy na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego z uwzględnieniem nomenklatury
technicznej, głównie z zakresu inżynierii
materiałowej i informatyki
potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę,
wykorzystując literaturę fachową i bazy danych
(również w języku obcym) w powiązaniu z innymi
dziedzinami nauki
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie i śledzenia bieżących osiągnięć w technice,

P6U_U

P6U_U

PS6_UW (T)
PS6_UW (Ś)
PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW (T)
PS6_UW (S)

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UW

P6U_U

PS6_UO

P6U_U

PS6_UK

P6U_U

PS6_UK

P6U_U

PS6_UK

P6U_U

PS6_UU

P6U_K

P6S_KK
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K_K02
K_K03
K_K04

K_K05

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób
działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad
etyki zawodowej
uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony
środowiska naturalnego w podejmowanych
działaniach technicznych
wykazuje kreatywność, przedsiębiorczość oraz
konsekwencję w realizacji zadań
ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku
technicznego, rozumie potrzebę formułowania
i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii
dotyczących osiągnięć techniki, podejmuje działania,
aby przekazać takie informacje w sposób
powszechnie zrozumiały

P6U_K

P6S_KR

P6U_K

P6S_KO

P6U_K

P6S_KO

P6U_K

P6S_KO

Specjalności I stopnia
Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: I, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność: Informatyka stosowana w technice
Symbol
efektu
kierunkowego
W01
W02
W03
W04

U01
U02
U03
U04
U05
U06
U07
U08

K01
K02
K03

Kierunkowe efekty uczenia się
WIEDZA
ma wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji
zna informatyczne systemy zarządzania produkcją, języki programowania oraz
wybrane oprogramowanie do symulacji zjawisk fizykochemicznych
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu fizycznych podstaw oraz problemów techniki
posiada wiedzę z podstawowych struktur danych oraz rozróżnia techniki
projektowania algorytmów, i zna abstrakcyjne struktury danych
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi tworzyć strony www i korzystać z zaawansowanych technologii
internetowych
potrafi dokonać analizy danych
potrafi przetwarzać obrazy i dokonywać analizy i interpretacji obrazów
potrafi tworzyć, testować i analizować oprogramowanie komputerowe
potrafi programować obrabiarki sterowane numerycznie
projektuje z użyciem oprogramowania inżynierskiego
potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie w oparciu o posiadaną wiedzę
potrafi wykonać proste animacje komputerowe
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
inżynierskiej
potrafi współdziałać i pracować w grupie
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
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Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: I, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność: Technika z informatyką
Symbol
efektu
kierunkowego

N_W01
N_W02
W03

Kierunkowe efekty uczenia się
WIEDZA
posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów
rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania — uczenia się
posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności
pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu
ma wiedzę z zakresu dydaktyki techniki i informatyki

W05

ma podstawową wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania w technice i
dydaktyce
ma wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej

W06

zna prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela

W07

zna zagadnienia współczesnej kultury i cywilizacji

W08

zna humanistyczne aspekty technologii informacyjnych i komunikacyjnych

W04

N_U01

N_U02

N_U03

U04
U05

UMIEJĘTNOŚCI
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do
samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i
możliwości uczniów
wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu
pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania,
organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami
będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami
współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami
wspierającymi ten proces
posługuje się komputerem w realizacji celów dydaktycznych
posiada umiejętność zaplanowania pracy dydaktyczno-wychowawczej

U06

sporządza dokumentację, w tym plan dydaktyczno-wychowawczy, konspekty zajęć,
wymagania edukacyjne i oceny ucznia

U07

posiada umiejętność prowadzenia lekcji zgodnie z przygotowanym konspektem

N_K01
N_K02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz
postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
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K03
K04
K05
K06

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i
przestrzegania zasad etyki zawodowej
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
inżynierskiej
potrafi współdziałać i pracować w grupie
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: I, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne
Specjalność: Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji
Symbol
efektu
Kierunkowe efekty uczenia się
kierunkowego

W06

WIEDZA
ma wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć w dziedzinie wytwarzania i
przetwarzania nowoczesnych materiałów metalowych, ceramicznych,
polimerowych oraz kompozytowych
posiada wiedzę o modelowaniu oraz kształtowaniu struktury materiałów i
zjawiskach zachodzących w materiałach
ma wiedzę na temat nowoczesnych procesów przetwórstwa i uszlachetniania
materiałów różnych grup, recyklingu materiałów i gospodarki materiałowej
zna problematykę związaną z technikami wytwarzania i zastosowań materiałów
konstrukcyjnych, narzędziowych, materiałów dla energetyki i materiałów
specjalnych
zna zagadnienia związane z termodynamiką i kinetyką przemian fazowych oraz
posiada wiedzę o praktycznym zastosowaniu zjawisk fizykochemicznych
zna różne metody kształtowania materiałów oraz modyfikacji ich właściwości

W07

ma wiedzę dotyczącą programów wspomagających procesy produkcji

W01
W02
W03
W04
W05

W08
W09

zna metody i narzędzia informatyczne służące modelowaniu w inżynierii
materiałowej
zna metody badań mikrostruktury i właściwości materiałów
UMIEJĘTNOŚCI

U01
U02
U03
U04
U05
U06

potrafi korzystać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie wytwarzania i
przetwarzania nowoczesnych materiałów
potrafi modelować zjawiskach zachodzące w materiałach oraz wykorzystać to do
świadomego kształtowania struktury i właściwości materiałów
potrafi wykorzystać nowoczesne procesy przetwórstwa i uszlachetniania materiałów
oraz recyklingu
potrafi zaplanować wykorzystanie nowoczesnych technik wytwarzania i świadomie
stosuje różne rodzaje materiałów pod kątem ich właściwości
potrafi praktycznie zastosować wiedzę o przemianach fazowych oraz procesach
fizykochemicznych zachodzących w materiałach w trakcie ich wytwarzania,
przetwarzania i użytkowania
potrafi praktycznie zastosować różne metody kształtowania materiałów oraz ich
właściwości
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U07
U08
U09

K01
K02
K03

potrafi zastosować oprogramowanie inżynierskie do wspomagania prac
projektowych w procesach produkcji
potrafi wykorzystać metody i narzędzia informatyczne służące modelowaniu
zjawisk występujących w materiałach
potrafi świadomie dobrać metody badań mikrostruktury oraz badań właściwości
materiałów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie i ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów i skutków
działalności inżynierskiej, w tym skutków ekologicznych
potrafi współdziałać w grupie i kolektywnie realizować zadania
potrafi myśleć i działać kreatywnie i w sposób przedsiębiorczy

Kierunkowe II stopnia
Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: II, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Odniesienie
do efektów kształcenia zgodnych
z Polską Ramą Kwalifikacji
Symbol
efektu
kierunkowego

K_W01
K_W02

K_W03

K_W04
K_W05

K_W06

Kierunkowe efekty uczenia się

WIEDZA
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu
problemów współczesnej techniki w
szczególności z inżynierii materiałowej
posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z
zakresu inżynierii materiałowej
ma szczegółową wiedzę dotyczącą
wybranych zagadnień inżynierii
wytwarzania i rożnych technologii
wytwarzania
posiada szczegółową wiedzę dotyczącą
różnych metod badań materiałów
posiada poszerzoną wiedzę z zakresu
mechaniki, konstrukcji i eksploatacji
maszyn oraz wytrzymałości materiałów
posiada szczegółową i ugruntowaną
wiedzę z zakresu informatyki i systemów
informatycznych, programowania i
programów użytkowych, komputerowego
wspomagania w technice i nowoczesnych
technik informatycznych

Symbol
charakterystyk
uniwersalnych I
stopnia

Symbol
charakterystyk
II stopnia

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG
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K_W07
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11

K_W12

K_W13

K_W14

K_W15
K_W16
K_W17

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05
K_U06
K_U07

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
elektrotechniki i elektroniki, automatyzacji
i robotyzacji procesów technologicznych
posiada szczegółową wiedzę z zakresu
mechatroniki i optoelektroniki
zna zaawansowane narzędzia komputerowe
wspierające projektowanie materiałów
medialnych
ma wiedzę dotyczącą produkcji oraz
utylizacji maszyn i urządzeń
zna zaawansowane metody i techniki
służące rozwiązywaniu złożonych zadań
inżynierskich
ma poszerzoną wiedzę na temat doboru
narzędzi i materiałów oraz
oprogramowania komputerowego w
rozwiązywaniu zadań inżynierskich
Zna zasady projektowania i wykonywania
profesjonalnej dokumentacji naukowotechnicznej
zna zasady organizacji pracy, zarządzania
produkcją, usługami i personelem oraz
tworzenia i rozwijania indywidualnej
przedsiębiorczości
zna zagadnienia dotyczące praw autorskich
i ochrony własności intelektualnej
ma poszerzoną wiedzę dotyczącą budowy,
właściwości i wytwarzania materiałów
ma podstawową wiedzę z zakresu
oszczędzania energii
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi korzystać z literatury fachowej i baz
danych (również w języku obcym), umie
wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie
potrafi korzystać z technik
teleinformatycznych
potrafi przygotować udokumentowane
opracowania i raportować problemy
inżynierskie zarówno w języku polskim jak
i obcym przedstawiające wyniki własnych
badań naukowych
potrafi przygotować i przedstawić (również
w języku obcym) prezentację ustną z
zakresu studiowanego zagadnienia
technicznego
potrafi samodzielnie poszerzać swoją
wiedzę
posługuje się technikami multimedialnymi
do realizacji zadań technicznych
posiada umiejętność planowania i
przeprowadzania eksperymentu,
interpretacji uzyskanych wyników

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WK

P7U_W

P7S_WK

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UU

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UO
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i formułowania wniosków

K_U08

K_U09
K_U10
K_U11
K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

K_U19

K_U20
K_U21

potrafi analizować istniejące
zaawansowane rozwiązania techniczne, w
szczególności: budowę maszyn i urządzeń,
procesy wytwarzania, procesy
technologiczne
potrafi zaproponować ulepszenia
istniejących rozwiązań technicznych
potrafi dokonać identyfikacji i specyfikacji
złożonych zadań inżynierskich
rozwiązuje złożone problemy inżynierskie
w oparciu o posiadaną wiedzę
dobiera materiały do zastosowań
technicznych uwzględniając ich strukturę i
własności
projektuje, dokonuje obliczeń
wytrzymałościowych i graficznego
przedstawiania elementów maszyn i
układów mechanicznych z zastosowaniem
komputerowego wspomagania
wykorzystuje zaawansowane metody
komputerowego wspomagania w technice
w szczególności w inżynierii materiałowej
wykorzystuje zawansowane programy
narzędziowe, tworzy bazy danych oraz
potrafi pisać programy komputerowe
potrafi zarządzać sieciami
komputerowymi, obsługuje zaawansowane
aplikacje sieciowe
potrafi projektować złożone układy
elektroniczne i elektryczne, układy
automatyki oraz roboty i urządzenia
mechatroniczne
potrafi formułować hipotezy związane z
problemami inżynierskimi i badawczymi
potrafi ocenić przydatność nowych
osiągnięć techniki i nowych technologii w
zakresie inżynierii materiałowej,
informatyki, automatyki i inżynierii
mechanicznej
potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne
w prowadzonej działalności inżynierskiej
oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin
stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

PS7_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

K_U22

potrafi kierować zespołem badawczym

P7U_U

P7S_UO

K_K23

posługuje się językiem obcym w stopniu
wystarczającym do czytania literatury
fachowej w szczególności w zakresie
inżynierii materiałowej i porozumiewania
się w sprawach zawodowych

P7U_U

P7S_UK
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

K_K02

K_K03
K_K04
K_K05
K_K06

rozumie znaczenie wiedzy w
rozwiązywaniu problemów technicznych
upowszechnia wzory właściwego
postępowania w środowisku pracy, inicjuje
działalność na rzecz środowiska
społecznego
rozwija swój dorobek zawodowy, dba o
etos zawodu
działa w sposób odpowiedzialny i
przestrzega zasad etyki zawodowej
jest przedsiębiorczy i kreatywny
rozumie potrzebę przekazywania
społeczeństwu informacji i opinii
dotyczących osiągnięć techniki i innych
aspektów działalności inżynierskiej
Specjalności II stopnia

P7U_K

P7S_KK

P7U_K

P7S_KK

P7U_K

P7S_KR

P7U_K

P7S_KO

P7U_K

P7S_KO

P7U_K

P7S_KO

Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: II, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność: Informatyka stosowana w technice
Symbol
efektu
kierunkowego

Kierunkowe efekty uczenia się

W01
W02
W03

WIEDZA
zna założenia metody elementów skończonych
ma wiedzę z zakresu techniki mikroprocesorowej
ma wiedzę z zakresu zwinnych metodyk

U01
U02
U03
U04
U05
U06

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi rozwiązywać wybrane problemy z wykorzystaniem zwinnych metodyk
rozwiązuje problemy inżynierskie w oparciu o posiadaną wiedzę
potrafi tworzyć programy komputerowe
potrafi stosować metodę elementów skończonych
potrafi projektować układy mikroprocesorowe
potrafi tworzyć i stosować systemy ekspertowe
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01
K02
K03

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
inżynierskiej
potrafi współdziałać i pracować w grupie
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
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Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: II, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność: Mechatronika
Symbol
efektu
kierunkowego
W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W11
W12
W13

Kierunkowe efekty uczenia się
WIEDZA
ma poszerzoną wiedzę z zakresu mechatroniki
ma wiedzę na temat energooszczędnych odbiorników energii
zna problemy współczesnej techniki
zna języki programowania ramienia robota
zna założenia metody elementów skończonych
zna sposoby programowania procesorów sygnałowych
ma wiedzę na temat elementów składowych układów pneumatycznych
ma wiedzę na temat elementów składowych układów elektropneumatycznych
ma poszerzoną wiedzę z zakresu automatyki
zna modele kinematyczne w mechatronice
zna czujniki wykorzystywane w przemyśle
ma wiedzę na temat układów napędowych
ma poszerzoną wiedzę dotyczącą energoelektroniki
UMIEJĘTNOŚCI

U01

rozwiązuje problemy inżynierskie w oparciu o posiadaną wiedzę

U02

potrafi tworzyć programy komputerowe

U03

potrafi stosować metodę elementów skończonych

U04

potrafi programować procesory sygnałowe

U05

potrafi projektować i obliczać konstrukcje mechaniczne

U06

potrafi programować uniwersalne ramiona robotów

K01
K02
K03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
inżynierskiej
potrafi współdziałać i pracować w grupie
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: II, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność: Technika z informatyką (nauczycielska)
Symbol
efektu
kierunkowego

N_W01

Kierunkowe efekty uczenia się
WIEDZA
posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów
rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania — uczenia się
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W03

posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności
pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu
ma wiedzę z zakresu dydaktyki techniki i informatyki

W04

ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnych problemów techniki

W05

zna oprogramowanie wspomagające działania inżynierskie

N_W02

N_U01

N_U02

N_U03
U04
U05
U06
U07

N_K01
N_K02
K03
K04
K05
K06

UMIEJĘTNOŚCI
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do
samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i
możliwości uczniów
wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu
pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania,
organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami
będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami
współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami
wspierającymi ten proces
rozwiązuje problemy pedagogiczne w oparciu o posiadaną wiedzę
posiada umiejętność zaplanowania pracy dydaktyczno-wychowawczej
sporządza dokumentację, w tym plan dydaktyczno-wychowawczy, konspekty zajęć,
wymagania edukacyjne i oceny ucznia
posiada umiejętność prowadzenia lekcji zgodnie z przygotowanym konspektem
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz
postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i
przestrzegania zasad etyki zawodowej
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
inżynierskiej
potrafi współdziałać i pracować w grupie
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Nazwa kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna
Stopień studiów: II, profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność: Technologie internetowe i multimedialne
Symbol
efektu
kierunkowego

W01
W02

Kierunkowe efekty uczenia się
WIEDZA
zna zagadnienia dotyczące sieci komputerowych i multimedialnych systemów
sieciowych
zna aplikacje sieciowe typu Ruby Or Rails
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UMIEJĘTNOŚCI
U01
U02
U03
U04
K01
K02
K03
K04
K05

potrafi konfigurować i zarządzać siecią komputerową
korzysta z oprogramowania do prowadzenia biznesu w sieci
potrafi programować w języku Java
korzysta z nowoczesnych programów inżynierskich
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność i
odznacza się wytrwałością w realizacji zadań zawodowych
ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i
przestrzegania zasad etyki zawodowej
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
inżynierskiej
potrafi współdziałać i pracować w grupie
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
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Prezentacja uczelni - cele strategiczne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kształci
studentów od ponad 70 lat, będąc jednym z najważniejszych i najsilniejszych w Polsce
ośrodków naukowo-badawczych, kształcących nauczycieli i wychowawców oraz przyszłą
kadrę do wielu gałęzi współczesnej gospodarki i administracji. W wyniku wdrożenia
Konstytucji dla Nauki z dniem 1 października 2019 roku struktura organizacyjna Uczelni
uległa zmianie. Obecnie na Uczelni funkcjonują 22 instytuty jako jednostki realizujące zadnia
dydaktyczne i organizacyjne oraz naukowe w ramach współpracy z radami dyscyplin oraz
pełnomocnikami rektora ds. rozwoju danej dyscypliny, które z kolei tworzą dany wydział. Na
Uczelni funkcjonują cztery wydziały: Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych, Wydział Nauk Społecznych i Wydział Sztuki. Wyjątkiem są nauki
inżynieryjno-techniczne aspirujące do uzyskania statusu wydziału, co nastąpi po uzyskaniu
uprawnień do nadawania, co najmniej stopnia doktora. Do tego czasu dyscyplina inżynieria
materiałowa (dyscyplina ewaluowana) funkcjonuje w strukturze Uczelni bezpośrednio pod
nadzorem rektora, za pośrednictwem pełnomocnika rektora ds. rozwoju tej dyscypliny.
Wspomniane wyżej wydziały Uniwersytetu będą pełnić zadania o charakterze naukowym,
między innymi monitorować rozwój kadry naukowej oraz wspierać ją w dążeniach do
osiągnięcia wysokich ocen w ewaluacji dyscyplin naukowych. Natomiast kreowanie i
realizacja procesu dydaktycznego, w tym doskonalenie jakości kształcenia, z poziomu
wydziałów zostały przeniesione do jednostek badawczo-dydaktycznych (instytutów). Strukturę
Uczelni uzupełniają jednostki międzywydziałowe, takie jak Centrum Sportu i Rekreacji,
Centrum Języków Obcych, oraz ogólnouczelniane, do których zaliczamy Europejskie Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego,
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, Uniwersytet Dzieci i Rodziców,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bibliotekę Główną, Wydawnictwo Naukowe. Działające na
Uczelni Akademickie Biuro Karier oferuje studentom fachowe doradztwo zawodowe,
dodatkowo studentów z niepełnosprawnościami wspiera Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie swoją wysoka
pozycję wśród uczelni wyższych w regionie i całym kraju zawdzięcza posiadanej kadrze
naukowo-dydaktycznej, dobrze przemyślanym koncepcjom kształcenia, dostosowanym do
potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania społeczno-gospodarczego oraz stałemu doskonaleniu
procesu nauczania i unowocześnianiu bazy dydaktyczno-socjalnej. Wykwalifikowana kadra
kształci profesjonalistów, zarówno nauczycieli i naukowców, jak i pracowników instytucji
rządowych, samorządowych, przedsiębiorstw itp.. Zapewnienie wysokiego poziomu
kształcenia, bogata oferta specjalności oraz duża ilość zajęć praktycznych w ofercie
dydaktycznej, zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy. Obecnie Uniwersytet kształci
studentów na 47 kierunkach studiów I i II stopnia jak również na jednolitych studiach
magisterskich. W Uniwersytecie od roku akademickiego 2019/20 funkcjonuje szkoła
doktorska, która prowadzi kształcenie doktorantów w 12 dyscyplinach nauki i sztuki.
Misją Uniwersytetu jest przekazywanie wiedzy, rozwój badań naukowych, służba
społeczeństwu poprzez kształcenie według najwyższych europejskich standardów i zgodnie
z profilem Uczelni. Ugruntowana pozycja Uniwersytetu Pedagogicznego w Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz jasno określone cele strategii rozwoju uczelni sprzyjają
procesom umiędzynarodowienia w obszarach zarówno kształcenia jak i badań naukowych,
zwiększając tym samym międzynarodową rozpoznawalność osiągnięć naukowych kadry
Uniwersytetu.
Zapisy odnoszące się do misji i strategii rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostały zawarte w treści dwóch dokumentów: Statutu
Uczelni przyjętego przez Senat i wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora Nr R/Z.020118

13/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. oraz Znowelizowanej Strategii Rozwoju Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2014 - 2020, uchwalonej
przez Senat Uniwersytetu na posiedzeniu 25 czerwca 2018r. (nowelizacja z 2019r. wynikająca
z konieczności dostosowania się do Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.
Do głównych celów strategicznych Uczelni zaliczamy:
 jakość kształcenia, która dotyczy m.in. zapewnienia warunków pracy pracownikom, w tym
młodym naukowcom, do prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie,
doskonalenie procesu kompleksowego zarządzania projektami badawczymi, wzrost
interdyscyplinarności badań naukowych, doskonalenie procesu komercjalizacji wyników
badań naukowych;
 doskonalenie działalności naukowej, w szczególności kształcenia nauczycieli, zapewnienie
konkurencyjności studentów, absolwentów i doktorantów na rynku pracy, budowanie
i promowanie oferty uczenia się przez całe życie;
 sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu, bazujące na nowoczesnych metodach zarządzania;
 skuteczne współdziałanie Uczelni z przedstawicielami środowiska lokalnego,
regionalnego, krajowego i międzynarodowego, transfer wiedzy do otoczenia społecznogospodarczego.
Kształcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna (ETI) wpisuje się w strategię
rozwoju oraz w misję UP zgodnie, z którą Uczelnia realizuje koncepcję społecznej
odpowiedzialności nauki poprzez:
 podjęcie się kształcenia profesjonalnie przygotowanych i ukierunkowanych na efektywne
działanie absolwentów, w szczególności nauczycieli i wychowawców;
 prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych z poszanowaniem zasad etycznych
i wprowadzeniem dobrych praktyk w zakresie działalności naukowej;
 zaangażowanie w życie otoczenia społeczno-gospodarczego oraz upowszechnienie idei
uczenia się przez całe życie.
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Część I. Samoocena w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
Objaśnienie użytych terminów i skrótów wykorzystanych w raporcie:
Nazwa pełna
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Edukacja techniczno-informatyczna
Instytut Nauk Technicznych
Polskie Ramy Kwalifikacyjne
Europejski System Punktów Kredytowych
Opiekun akademicki
Szkolny opiekun praktyk
Biblioteka Główna
Otoczenie Społeczno-Gospodarcze
Interesariusz Zewnętrzny
Program Rozwoju Kompetencji
Centrum Sportu i Rekreacji

Zastosowany skrót
UP; Uczelnia; Uniwersytet
ETI
INT; Instytut
PRK
ECTS
NA
SOP
BG
OSG
IZ
PrRK
CSiR

Kryterium 1
I.1 Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Kształcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna (ETI) wpisuje się w
strategię rozwoju oraz w misję Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Prowadzone w Instytucie Nauk Technicznych (INT) studia I i II stopnia pozwalają
na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy ogólnotechnicznej i umiejętności stosowania jej
w praktyce, przygotowując absolwentów do pracy w wielu obszarach gospodarki, administracji
oraz szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego i nauki.
Studia na kierunku ETI mają profil ogólnoakademicki i są prowadzone na dwóch
poziomach w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia trwają siedem
semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
Oferta studiów II stopnia jest zróżnicowana w zależności od uzyskanego dyplomu
ukończenia studiów wyższych, który kandydat na studia przedstawia w procesie rekrutacji.
Trzysemestralne studia skierowane są do kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera,
a czterosemestralne do kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem
licencjata lub inżyniera. Zależnie od tytułu zawodowego, jaki posiada student po I stopniu,
studia II stopnia kończą się nadaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera.
W ramach studiów I stopnia na kierunku ETI oferowane są trzy specjalności: technika
z informatyką (specjalność nauczycielska), informatyka stosowana w technice oraz inżynieria
materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji. Po dokonaniu wyboru
specjalności studenci mają możliwość przyswajania wiedzy oraz rozwoju kompetencji
i umiejętności, zgodnych z ich zainteresowaniami.
Na studiach II stopnia studenci mogą wybierać spośród czterech specjalności: technika
z informatyką (specjalność nauczycielska), informatyka stosowana w technice, technologie
internetowe i multimedialne oraz mechatronika. Studenci studiów I st. stacjonarnych
i niestacjonarnych dokonują wyboru specjalności po drugim semestrze, a dla studentów
20

studiów uzupełniających magisterskich 1.5 rocznych/2 letnich - po pierwszym/drugim
semestrze studiów odpowiednio.
Analizując program studiów i opis sylwetki absolwenta, kandydat na studia uzyskuje
informację, że po ukończeniu studiów I stopnia absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z
dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności w zakresie dyscypliny inżynieria
materiałowa oraz dodatkowo z dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika,
informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna. Ponadto przyswoi
ogólną wiedzę z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych. Zakres
umiejętności nabytych w czasie studiów pozwali mu na rozwiązywanie prostych problemów
inżynierskich w obszarach wyżej wymienionych dyscyplin. Znajomość języka obcego
absolwenta kierunku będzie odpowiadać poziomowi biegłości B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie uwzględniać nomenklaturę
techniczną.
Po ukończeniu studiów II stopnia i napisaniu pracy magisterskiej oraz złożeniu
egzaminu magisterskiego absolwent kierunku ETI posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny nauk
inżynieryjno-technicznych, w szczególności w zakresie dyscypliny inżynierii materiałowej
oraz dodatkowo z dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna
i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna. Posiada umiejętności pozwalające na
rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dyscyplin. Zna
język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy z uwzględnieniem nomenklatury technicznej.
Absolwent studiów I i II stopnia jest osobą przedsiębiorcza i kreatywna, rozumie
potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, jest też przygotowany do
pracy w zespole, potrafi szybko dostosować się do zmieniającego się rynku pracy. W
podejmowanych działaniach technicznych uwzględnia złożone aspekty z zakresu inżynierii
materiałowej, automatyki, informatyki oraz mechaniki technicznej, nie lekceważąc przy tym
wymagań rynkowych. Działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.
Wykształcenie uzyskane na kierunku ETI na studiach I i II stopnia daje absolwentom
przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach
naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej
oraz państwowej. Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę teoretyczną
i praktyczną oraz nabywa umiejętności, niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012
r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwent specjalności nauczycielskiej
(studia I stopnia) jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela w szkole
podstawowej w zakresie przedmiotów Technika i Informatyka. Ukończenie studiów II stopnia
na specjalności nauczycielskiej rozszerza jego uprawnienia i umożliwia podjęcie pracy na
stanowisku nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów
technicznych i informatycznych.
Organizacja kształcenia na kierunku ETI (studia I i II stopnia) jest ściśle związana
z badaniami, realizowanymi przez kadrę Instytutu w dyscyplinach naukowych,
przyporządkowanych do kierunku. Interdyscyplinarność kierunku ETI, która jest jego
specyfiką, wymaga zaangażowania kadry naukowo-dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje
w różnych dziedzinach nauki, m.in. w naukach technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz
społecznych.
Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe o szerokim spektrum zastosowań,
a wysokie kwalifikacje kadry są potwierdzone licznymi publikacjami w wysoko punktowanych
czasopismach (dorobek naukowy przedstawiony został w Kryterium 4 i załączniku I.4.2).
O wysokim poziomie badań naukowych prowadzonych w Instytucie świadczą również awanse
naukowe pracowników. W latach 2013-2019 jedna osoba uzyskała tytuł profesora, siedem osób
21

stopień doktora habilitowanego, a pięć osób stopień doktora (Kryterium 4). Wysoko
punktowane publikacje pracowników Instytutu, duża liczba awansów naukowych i pozyskane
granty przyczyniły się do wysokiej oceny parametrycznej Wydziału Matematyczno-FizycznoTechnicznego, który w wyniku ewaluacji działalności naukowej przeprowadzonej w 2017r.
uzyskał kategorię A. Warto podkreślić, że wkład w zakresie publikacji i innych osiągnięć
naukowych pracowników INT w dorobek Wydziału, złożonego z czterech Instytutów, był
znaczący i wynosił corocznie około 30%.
Studenci kierunku ETI mają możliwość uczestnictwa w różnych przejawach aktywności
naukowej pracowników Instytutu, m.in. poprzez włączenie się do działalności studenckich kół
naukowych lub poprzez bezpośrednią współpracę z wybranymi pracownikami na zasadach
tutoringu. Wymiernym efektem włączania studentów w prowadzenie działalności naukowej
jest prawie 50 publikacji z udziałem studentów, które ukazały się w latach 2014-2019. Poza
tym, zaangażowani w badania naukowe studenci kierunku ETI jako prelegenci uczestniczyli
w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w studenckich sesjach naukowych
(załącznik I.1.1).
Kolejną praktyką, stosowaną w celu budowania trwałych związków pomiędzy
badaniami naukowymi, realizowanymi przez pracowników Instytutu, a zapewnieniem
wysokiej jakości kształcenia studentów na kierunku ETI, jest proces umiędzynarodowienia
studiów, w szczegółach przedstawiony w Kryterium 7. Studenci kierunku mają możliwość
zdobywania wiedzy, kompetencji badawczych i językowych, uczestnicząc w kursach
prowadzonych przez zagranicznych wykładowców (załącznik I.1.1).
Kształcenie studentów realizowane na kierunku ETI prowadzone jest w formie
wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, e-learningu, zajęć praktycznych w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej (praktyki tzw. śródroczne i ciągłe), praktyk zawodowych,
jak również konsultacji indywidualnych i grupowych. W ramach budowania postawy
proaktywnej studentów kierunku, zachęca się ich do podjęcia dodatkowej aktywności w formie
edukacji nieformalnej, czyli do udziału w kursach, warsztatach, projektach edukacyjnych, m.in.
Małopolskiej Nocy Naukowców, Dniach Otwartych UP i Festiwalu Nauki (załącznik I.1.1).
INT współpracuje z wieloma Instytutami badawczo-naukowymi, firmami oraz innymi
krajowymi jednostkami organizacyjnymi. Z jednej strony współpraca ta przyczynia się do
powiększenia i aktualizacji bazy jednostek, reprezentujących pracodawców, z której studenci
kierunku ETI korzystają przy wyborze miejsca na odbycie praktyki zawodowej, stażu lub
podjęcia pracy, a z drugiej strony służy źródłem informacji dla osób, chcących kontynuować
studia na kolejnych stopniach edukacji, w tym w szkołach doktorskich. Najbardziej uzdolnieni
studenci kierunku ETI, zainteresowani pracą naukową, kontynuują swoją edukację na studiach
doktoranckich na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Śląskim oraz w Polskiej
Akademii Nauk.
Współpraca Instytutu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami,
jest realizowana w celu m.in. organizacji praktyk zawodowych i pedagogicznych, uzyskania
wskazówek i opinii interesariuszy zewnętrznych w procesie projakościowych zmian koncepcji
kształcenia na kierunku ETI. Ścisła współpraca z otoczeniem przekłada się na doskonalenie
programów i planów studiów, dostosowując je do potrzeb rynku pracy. Aspekt ten został
przedstawiony w Kryterium 6. Doskonałym przykładem współpracy INT z OSG było
zorganizowanie w marcu 2019 roku tzw. okrągłego stołu dla kierunku ETI w ramach realizacji
projektu „Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP” , współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej. W czasie spotkania przedstawiciele Uczelni, pracodawcy, studenci
i absolwenci kierunku ETI wspólnie dyskutowali nad planami i programami studiów oraz
poddali analizie kompetencje i umiejętności absolwentów kierunku, tworząc ich hierarchię
zgodną z poziomem zapotrzebowania na rynku pracy.
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Innym przykładem współpracy Uczelni z jednostkami zewnętrznymi była organizacja
przez INT Tygodnia Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym
w maju 2018r., w którym udział wzięli studenci ocenianego kierunku, pracownicy Instytutu i
interesariusze zewnętrzni. Kolejnym ważnym przejawem współpracy Instytutu z OSG w celu
zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na kierunku ETI, było wspólne zrealizowanie
projektu „Czas na STAŻ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany do studentów kierunku ETI studiów
stacjonarnych I i II stopnia oferował wybranym studentom możliwość realizacji
trzymiesięcznych staży w wymiarze 360 godzin.
Plany i programy studiów są opracowywane przez Dyrekcję Instytutu Nauk
Technicznych we współpracy z Kierunkowym zespołem ds. Jakości kształcenia oraz
Koordynatorem ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi. W latach ubiegłych
poprawność ich sporządzenia monitorowała i opiniowała wydając stosowne rekomendacje
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Następnie były one zatwierdzane przez Radę
Instytutu, Radę Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego i Senat Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie W procesie opiniowania swój
udział miał również Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą nadzorowany przez Prorektora
ds. Kształcenia. (procedura aktualna do 30 września 2019 r.). Po zmianie struktury Uczelni
obowiązek procedowania aktów prawnych związanych z kształceniem przeniesiony został
z likwidowanych wydziałów na instytuty. Opracowanie procedury opiniowania tych
dokumentów jest obecnie na ukończeniu.
Kierunkowe efekty kształcenia zawarte w programach studiów, po raz pierwszy zostały
przyjęte uchwałą Senatu nr 4/26.03.2012 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniu
26 marca 2012r. Następnie zostały one dostosowane do wymogów Polskiej Ramy Kwalifikacji
(PRK) na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016r. Z dniem 1 października 2018r., zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, dotychczasowy termin kierunkowe efekty kształcenia zamieniono na efekty
uczenia się, w takim właśnie brzmieniu będzie on używany w raporcie samooceny.
Kierunkowe efekty uczenia się na studiach I i II stopnia są umiejscowione w dziedzinie
nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych. Są one
zgodne z ogólnoakademickim profilem studiów. Konstrukcja efektów kierunkowych i dobór
treści kształcenia związane są z interdyscyplinarnością ocenianego kierunku i uwzględniają
wiele aspektów rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych. Efekty kierunkowe są tak
skonstruowane, aby realizacja kształcenia na I i II stopniu studiów prowadziła do ciągłego
wzrostu zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności studentów i absolwentów kierunku.
Na studiach I stopnia w programach studiów na rok akademicki 2019/2020
sformułowano 24 kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy, 23 w zakresie umiejętności
i 5 w zakresie kompetencji społecznych. Aby osiągnąć efekty uczenia się wymagane jest
zdobycie 210 punktów ECTS w całym toku studiów.
Kluczowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy mają związek z koncepcją, poziomem
oraz profilem studiów i jednocześnie są związane z dyscyplinami, do których oceniany
kierunek jest przypisany. Szczególnie istotne z punktu widzenia zapewnienia równowagi
i jakości kształcenia na kierunku ETI są efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności
i postawy społecznej z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Kluczowe kierunkowe
efekty uczenia się w zakresie wiedzy, ujęte w programie studiów na rok akademicki 2019/2020
(co szczegółowo jest określone w planach i programach studiów na rok 2019/20), obejmują
wybrane zagadnienia w zakresie inżynierii materiałowej, mechaniki technicznej,
wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, elektroniki, elektrotechniki,
automatyki, robotyki, jak również w zakresie informatyki i systemów informatycznych,
oprogramowania inżynierskiego oraz sieci komputerowych. Efekty w obszarze umiejętności
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ukierunkowane są na kształtowanie zdolności wykorzystywania wiedzy ogólnotechnicznej w
rozwiazywaniu prostych problemów inżynierskich, samodzielnej pracy i umiejętności pracy w
zespole. Ukształtowane umiejętności umożliwiają studentom i absolwentom kierunku
prawidłowe posługiwanie się podstawową terminologią techniczną, realizację podstawowych
badań z zakresu inżynierii materiałowej, fizyki, elektroniki, automatyki czy robotyki,
wykorzystywanie technologii informacyjnych i programów narzędziowych w praktyce oraz
prowadzenie merytorycznej dyskusji na temat uzyskanych wyników badań i obserwacji oraz
formułowanie prostych wniosków i opinii.
Na studiach II stopnia trzysemestralnych/czterosemestralnych do uzyskania jest
odpowiednio 90/120 punktów ECTS. W programach studiów na rok akademicki 2019/20
sformułowano 17 kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 23 w zakresie
umiejętności i 6 w zakresie kompetencji społecznych. Celami sformułowanymi w kluczowych
efektach uczenia się są: zdobycie poszerzonej ugruntowanej wiedzy w zakresie problemów
współczesnej techniki z uwzględnieniem szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii
materiałowej, zawansowanych metod badawczych i technologii wytwarzania, mechaniki
technicznej, elektroniki, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, mechatroniki
i optoelektroniki oraz szeroko rozumianych nowoczesnych systemów i technik
informatycznych (załącznik I.1.2: Programy studiów na rok akademicki 2019/2020). Położono
nacisk na osiąganie efektów w zakresie umiejętności kształtowania zdolności samodzielnego
poszerzania swojej wiedzy, krytycznej analizy literatury fachowej, poprawnego wnioskowania
(formułowania wniosków i opinii), projektowania, planowania i przeprowadzania badań
pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów inżynierskich, korzystania z odpowiednio
dobranych danych z literatury, wykorzystania zaawansowanych metod badań i technologii
informatycznych, opracowania i raportowania wyników badań.
Kompetencje społeczne na studiach I i II stopnia są ukierunkowane na potrzebę
przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych
aspektów działalności inżynierskiej, wykształcenie nawyku i potrzeby rozwoju swego dorobku
zawodowego oraz myślenia i działania w sposób odpowiedzialny, kreatywny i przedsiębiorczy,
z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.
Podsumowując, absolwent studiów kierunku ETI posiada odpowiednią
ogólnotechniczną merytoryczną wiedzę, umożliwiającą prawidłowe rozumienie
i rozwiązywanie problemów inżynierskich oraz nabywa umiejętności zastosowania tej wiedzy
w praktyce oraz potrafi profesjonalnie i rzetelnie realizować się zawodowo.
Programy i plany studiów na kierunku ETI (studia I i II stopnia) przewidują wybór
modułu specjalności. Spośród specjalności, oferowanych na kierunku ETI w roku akademickim
2019/2020, na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych została uruchomiona
specjalność nienauczycielska - informatyka stosowana w technice. Na studiach stacjonarnych
II stopnia została uruchomiona specjalność nauczycielska - technika z informatyką i dwie
specjalności nienauczycielskie: źródła energii ekologicznej i odnawialnej oraz technologie
internetowe i multimedialne (patrz programy studiów na rok akademicki 2019/2020 - programy
dla specjalności). Realizacja efektów uczenia się w zakresie każdej specjalności pozwala
zdobyć szczegółową i specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
Zakładane efekty uczenia się na kierunku ETI, prowadzące do uzyskania kompetencji
inżynierskich, osiągane są poprzez realizację indywidualnych i zespołowych projektów, udział
w zajęciach ćwiczeniowych (audytoryjnych, laboratoryjnych i innych), oraz w trakcie
wykonywania zadań badawczych/projektowych w toku studiów. W ramach ćwiczeń
audytoryjnych studenci rozwiązują zadania inżynierskie z wykorzystaniem wiedzy z nauk
ogólnotechnicznych i ścisłych, analizują i dyskutują wyniki badań oraz projektują proste
systemy lub obiekty inżynierskie. W ramach zajęć laboratoryjnych prowadzone są
eksperymenty, doświadczenia, symulacje i modelowanie. Ćwiczenia audytoryjne jak również
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laboratoryjne wymagają od studentów wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności
rozumowania
analitycznego,
rozwiązywania
problemów,
eksperymentowania,
kompleksowego ujęcia problemu inżynierskiego oraz pracy zespołowej i sprawnej
komunikacji.
W związku z faktem, że nowe standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania
zawodu nauczyciela, ogłoszono dopiero w sierpniu 2019 r., programy studiów dla cykli
rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 w części dotyczącej kształcenia
nauczycieli opracowane zostały na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów,
tj. standardów kształcenia nauczycieli z 2012r. Dnia 19 września w Uczelni zebrał się Zespół
ds. opracowania założeń nowego modelu kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie
Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, powołany w celu
wypracowania zasad i wdrożenia nowych standardów kształcenia nauczycieli. Zgodnie
z wytycznymi wypracowanymi przez Zespół, programy studiów które przewidują kształcenie
nauczycieli, zostaną zmienione, obejmując również cykle rozpoczynające się w roku
akademickim 2019/2020. Zmiany zostaną skierowane do zatwierdzenia przez Senat Uczelni
najpóźniej w listopadzie 2019 roku.
Kryterium 2
I.2 Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji
programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki
zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Osiągnięcie na kierunku ETI przyjętych efektów uczenia się dla kwalifikacji poziomu
6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) jest realizowane poprzez odpowiedni dobór treści
programowych, formy zajęć i metod dydaktycznych zawartych w programach studiów
pierwszego i drugiego stopnia. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oparte są na
Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECTS), który umożliwia uznanie okresu
studiów odbywanych w innych uczelniach w kraju i za granicą.
Treści programowe na obu poziomach były wielokrotnie modyfikowane
i dostosowywane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Informację
o kompetencjach i umiejętnościach, które ułatwią wejście absolwentów kierunku na rynek
pracy, są pozyskiwane w ramach realizacji dobrze zaplanowanej, ciągłej wielopoziomowej
współpracy INT z Interesariuszami Zewnętrznymi oraz przekazywane Interesariuszom
Wewnętrznym. Nad całością pracy czuwa powołany we wrześniu 2017 r. Koordynator
ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi. Szczegóły współpracy z Interesariuszami
Zewnętrznymi są opisane w Kryterium 6. Źródłem wiedzy na temat oczekiwań studentów
w stosunku do procesu kształcenia są ankiety, w których studenci oceniają zrealizowane
przedmioty, debaty poświęcone kształceniu, zorganizowane w czasie Tygodni Jakości
Kształcenia, organizowanych przez jednostkę, ankiety absolwenckie, badanie losów
absolwentów, mające na celu uzyskanie informacji czy absolwenci podejmują pracę zgodną
z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte
podczas studiów, jak również cenne uwagi Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą
Uniwersytetu Pedagogicznego.
Treści kursów są ściśle powiązane z zakładanymi efektami uczenia się. Kierunkowy
Zespół ds. Jakości kształcenia, w składzie którego znajdują się nauczyciele akademiccy,
dokonuje cyklicznych analiz zawartości kart kursów pod kątem zgodności ich treści
z kierunkowymi efektami uczenia się oraz zmian w tendencjach rozwojowych dyscyplin
naukowych. Wnioski zespołu podlegają weryfikacji w trakcie cyklicznych spotkań ze
studentami.
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Ostatnia znacząca modyfikacja planów i programów studiów I i II stopnia odbyła się
w roku akademickim 2015/16. Plany i programy studiów w kolejnych latach do roku 2018/19
nie ulegały znaczącym zmianom. Wówczas efekty kształcenia w programie studiów
inżynierskich przypisane zostały do obszaru nauk technicznych (88%) w następujących
dyscyplinach: inżynieria materiałowa (35%), informatyka (22%), mechanika (10%),
elektrotechnika (11%), budowa i eksploatacja maszyn (10%); do obszaru nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika (7%) oraz obszaru nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka (5%).
Efekty kształcenia w programie studiów magisterskich (3 i 4 semestralnych) przypisane
zostały w do obszaru nauk technicznych w dziedzinach: inżynieria materiałowa (40%),
informatyka (30%), budowa i eksploatacja maszyn (15%), elektrotechnika (8%), mechanika
(7%). Ponadto pierwszy semestr studiów 4-semestralnych uzupełniony został o treści
programowe z zakresu nanotechnologii, projektowania i doboru materiałów do zastosowań
inżynierskich, jak również technologii mobilnych w sieciach komputerowych oraz technik
i wizualizacji graficznych.
Obecnie programy i plany studiów na kierunku edukacja technicznoinformatyczna rozpoczynające się od roku akademickiego 2019/20 zostały
zmodyfikowane i spełniają wymagania Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym z 2018
roku.
Do kluczowych treści kształcenia, związanych z realizacją badań naukowych, należy
przekazanie studentom pogłębionej i aktualnej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest kierunek. Kierunkowe efekty uczenia
się na studiach I i II stopnia zostały przypisane do dziedzin i dyscyplin przedstawione
w załączniku I.2.1.Treści kształcenia przekazywane w ramach prowadzenia kierunku ETI są
nierozerwalnie związane z wiodącą dyscypliną naukową.
Przykładowo, studentom studiów I stopnia przekazywana jest podstawowa wiedza
z zakresu inżynierii materiałowej (K_W02), zagadnienia dotyczące inżynierii wytwarzania
oraz różnych technologii wytwarzania (K_W03), ogólna wiedza dotycząca różnych metod
badań materiałów (K_W04), wiedza dotycząca zasad doboru materiałów do specjalnych
zastosowań (K_W23) czy ogólna wiedza dotycząca właściwości i zastosowania materiałów dla
energetyki i elektroniki (K_W24).
Istotnym elementem procesu nauczania jest kształtowanie u studentów potrzeby ciągłej
pracy, doskonalenia umiejętności, własnego rozwoju i postawy proaktywnej. Umiejętności te
powiązane są bezpośrednio z prowadzonymi badaniami naukowymi z zakresu inżynierii
materiałowej oraz innych dyscyplin. Przykładowe umiejętności, które student osiąga
w procesie kształcenia: K_U01, K_U05, K_U06, K_U09, K_U23.
W zakresie kształcenia z języka obcego szczególny nacisk kładziony jest na język
techniczny, w aspekcie jego wykorzystania w pracach badawczych. Odpowiadają temu efekty
uczenia się: K_U20, K_U21, K_U22, K_U23.
Treści kształcenia przekazywane na studiach II stopnia także są nierozłącznie związane
z wiodącą dyscypliną naukową. Przykładowo, student w trakcie kształcenia osiąga następujące
efekty uczenia się: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W12, K_W16. Podobnie jak
w przypadku studiów inżynierskich, ważnym elementem procesu nauczania jest kształtowanie
u studentów potrzeby ciągłej pracy, doskonalenia umiejętności. Przykładowymi efektami
uczenia się zdobywanymi podczas studiów magisterskich są: K_U05, K_U07, K_U09, K_U12.
Odpowiednie metody kształcenia dobierane są przez nauczyciela akademickiego
prowadzącego dany przedmiot i określone są w karcie kursu. Na kierunku ETI nauczyciele
wykorzystują różne narzędzia i metody kształcenia umożliwiające studentom osiąganie
zakładanych efektów kształcenia. Ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywają zespoły
przedmiotowe, w ramach których wykładowca wraz z prowadzącymi ćwiczenia omawia
metody pracy ze studentami w zakresie danego przedmiotu.
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W procesie kształcenia studentów wykorzystuje się środki technologiczne – programy
komputerowe, prezentacje komputerowe, a także różne materiały dydaktyczne stosowane
w nauczaniu, przygotowywane przez pracowników. Studenci mogą korzystać z biblioteki
głównej, komputerów umieszczonych w bibliotekach, na korytarzach oraz specjalnie
wyznaczonych miejscach uczelni. Studenci mają również możliwość pracy na własnym
sprzęcie komputerowym (w wybranych, ogólnie dostępnych miejscach na Uczelni
zainstalowana jest sieć bezprzewodowa).
Kształcenie studentów prowadzone jest w formie wykładów (często wspomaganymi
prezentacjami
multimedialnymi),
ćwiczeń
audytoryjnych,
laboratoryjnych,
konwersatoryjnych, seminariów oraz zajęć praktycznych w różnego typu szkołach
(w przypadku specjalności nauczycielskiej) i przedsiębiorstwach, konsultacji indywidualnych.
Na ćwiczeniach stosuje się między innymi takie metody aktywizujące jak: dyskusje, prace
w grupach, metodę konfliktu i dyskusji, referaty studentów czy pracę w oparciu o programy
komputerowe. Przykładowo, można z nimi powiązać następujące efekty uczenia się na studiach
pierwszego stopnia, które student osiąga w zakresie wiedzy i umiejętności: K_W14, K_U02,
K_U04, K_W12, K_U06, K_U13.
Ponadto, prowadzący zajęcia omawiają i analizują prace pisemne studentów
(rozwiązania zadań, kolokwia, konspekty, protokoły i analizy lekcji), analizują popełnione
błędy i ujawnione trudności, także w ramach rozmów indywidualnych ze studentami (na
konsultacjach). Przeważają następujące metody dydaktyczne: praca indywidualna – ćwiczenia
praktyczne, pokaz z objaśnieniem, instruktaż, dyskusja, prelekcja, praca zespołowa – projekt,
ćwiczenia produkcyjne. Studenci są motywowani do przedstawiania własnych rozwiązań
i uzasadnień proponowanych zagadnień i oni również przygotowują autorskie wystąpienia,
wzbogacając tym samym proces kształcenia. Przykładowe efekty uczenia się osiągane na
studiach I stopnia: K_U09, K_U21, a na studiach II stopnia: K_U09.
Natomiast praca w zespołach projektowych, przygotowywanie i obrona grupowych
projektów zaliczeniowych pozwala na kształtowanie umiejętności pracy w grupie
i komunikacji interpersonalnej. Przykładowo, student dzięki temu osiąga następujące
umiejętności i kompetencje społeczne: K_U19, K_K01 – studia I stopnia; K_K02, K_K06 –
studia II stopnia.
Ćwiczenia laboratoryjne oraz forma projektowa zajęć ma przede wszystkim
przygotować studenta do prowadzenia działalności naukowej, w szczególności w zakresie
inżynierii materiałowej. Zasady formalne przygotowania i opracowania projektów określa
prowadzący i są one zróżnicowane w zależności od przedmiotu, co daje studentom możliwość
odniesienia się do publikacji pracowników naukowych w renomowanych czasopismach.
Przykładowe efekty uczenia się z tym związane to: K_U05, K_U20, K_U23) – studia I stopnia;
K_U03, K_U07, K_U18, K_U19, K_U22 – studia II stopnia.
Kształcenie w zakresie języka obcego na studiach inżynierskich kończy się na poziomie
biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem języka
technicznego. Szczególny nacisk kładziony jest na wykorzystywanie języka obcego w
działalności naukowej. Odpowiadają za to efekty uczenia się, na studiach I stopnia: K_U20,
K_U21, K_U23); na studiach II stopnia: K_U01, K_U23.
W Instytucie Nauk Technicznych do realizacji zajęć dydaktycznych w systemie
zdalnym wykorzystuje się platformę edukacyjną Moodle Uniwersytetu Pedagogicznego:
moodle.up.krakow.pl, jak również nauczanie wspomagane komputerowo wykorzystujące
w procesie edukacyjnym komputery do przekazywania wiedzy, realizacji ćwiczeń, instruktaży,
symulacji, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, grywalizacji, nagrania audio
i wideo; nauczanie wspierane nowoczesnymi technologiami oraz kształcenie kooperatywne
wspomagane komputerem, stosowane w celu mobilizowania do współpracy oraz pełnienia
określonych ról w grupie.
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Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Nauk Technicznych przyjmują formę kształcenia
tradycyjnego wspierane nowoczesnymi technologami internetowymi np. komunikacja ze
studentami za pomocą komunikatorów internetowych tj. messenger, poczta elektroniczna,
wykorzystująca samartfony, tablety (mobile learning); dostęp do baz wiedzy, darmowych
szkoleń, kursów (code.org; pl.khanacademy.org; YouTube; podcasty), narzędzi ICT
wspomagających pracę nauczyciela (ActivePresenter, Kahoot, AnswerGarden, HotPotatoes,
Canva
i
in.),
encyklopedii
on-line,
katalogów
czasopism
kulturalnych
(www.katalog.czasopism.pl; www.europeana.eu), katalogów bibliotek (alpha.bn.org.pl;
http://fbc.pionier.net.pl) jak również formę kształcenia komplementarnego - mieszanego, gdzie
treści wykładowe i konsultacje odbywają w trybie asynchronicznym, natomiast ćwiczenia
i dodatkowe konsultacje indywidualne oraz grupowe realizowane są w trakcie spotkań w czasie
rzeczywistym. Uzupełniające informacje odnośnie korzystania z systemu informacyjnokomunikacyjnego opisano w Kryterium 5.
Zajęcia w postaci hybrydowego nauczania (metoda blended learning) dotyczą kursów
na kierunku ETI w roku akademickim 2019/2020 o nazwach: dydaktyka informatyki,
dydaktyka techniki, dydaktyka techniki i informatyki 1 oraz edukacja medialna. Ta forma
nauczania stanowi uzupełnienie zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych i wykładów
organizowanych w formie tradycyjnej.
E-kursy zaprojektowano w postaci pięciu modułów:
 informacyjnego - dzięki któremu uczący się wie, w jaki sposób zorganizowana jest jego
nauka (poprzedzony mailem do uczących się) i jakich zagadnień będzie dotyczyć;
 dydaktycznego - gdzie treści nauczania, dzięki którym uczący się nabywa wiedzę (teksty
elektroniczne w formacie PDF w tym literatura, prezentacje multimedialne, odnośniki do
wartościowych stron internetowych, materiał wideo);
 utrwalającego - służącego do systematyzacji zdobytej wiedzy (moderowanie rozmowy na
forum, projekty, zadania problemowe, selftesty);
 aktywizującego - umożliwiającego uczącym się ćwiczenie zdobytych umiejętności i tym
samym motywującego do podjęcia dalszej nauki (interaktywne krzyżówki, zadania
zamknięte, projekty zespołowe);
 sprawdzającego - umożliwiającego nauczycielowi kontrolowanie i ocenę postępów
uczących się (projekty, testy), jak również umożliwiają weryfikację osiągnięć własną
uczących się.
Poszczególne moduły wzbogacono infografikami, schematami, animacjami i/lub filmami
(wideocasty), odnośnikami do źródeł zewnętrznych. Dodatkowo zamieszczane są materiały
także przez uczących się - prace rozwojowe studentów. Dodatkowo studenci korzystają z elerningowych wersji szkoleń: Ochrona własności intelektualnej, szkolenie BHP oraz szkolenie
biblioteczne.
Zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie student
może uzyskać zgodę na studia według indywidualnych programów (II.2 §8, §9) oraz
indywidualnej organizacji lub indywidualnego planu studiów (II.3 §10, §11). Studia według
indywidualnych programów skierowane są do studentów wykazujących wybitne uzdolnienia w
zakresie studiowanego kierunku. Student, który uzyskał zgodę na taką formę studiowana
otrzymuję opiekuna naukowego, z którym ustala indywidualny program studiów.
Studenci studiów I i II stopnia mogą realizować studia według indywidualnej
organizacji w związku ze szczególnymi sytuacjami życiowymi. Ponadto, student przyjęty na
studia w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się studiuje według indywidualnego
planu studiów pod opieką tutora.
Sposób dostosowywania i organizacji studiów oraz realizacji procesu dydaktycznego
do szczególnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami określa Regulamin studiów
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (II.4, §13).
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Instytut Nauk Technicznych stwarza studentom z niepełnosprawnościami możliwość
studiowania na kierunku ETI. Do każdej sali dydaktycznej w Instytucie student, poruszający
się na wózku inwalidzkim, może wjechać i uczestniczyć w zajęciach. Pracownicy Instytutu
dopasowują formy zajęć do potrzeb i możliwości studentów z niepełnosprawnościami.
W zajęciach mogą uczestniczyć asystenci, tłumacze języka migowego oraz osoby wspierające
studentów z niepełnosprawnościami, wyznaczone przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
Studia na kierunku ETI prowadzone są przez jednostkę na I i II stopniu, w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym. Opracowane programy kształcenia przewidują uzyskanie 210
punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia (7 semestrów) oraz 90 punktów ECTS dla
studiów drugiego stopnia (3 semestry) lub 120 punktów ECTS (4 semestry). Nakład pracy
studenta określony liczbą punktów ECTS zakłada, że 1 punkt odpowiada od 25 do 30 godzin
jego pracy. Treści programowe oraz pozostałe elementy takie jak np. efekty uczenia się,
obciążenie pracą studenta, literatura określone są w kartach kursów.
Harmonogram realizacji zajęć objętych planem studiów stacjonarnych I stopnia na
kierunku ETI, przebiega zgodnie z zasadami logiki, stopniowania trudności i wzajemnych
zależności pomiędzy poszczególnymi grupami treści, co przedstawiono w załączniku I.2.2. Na
początku studiów realizowane są kursy podstawowe i ogólne, natomiast zajęcia specjalistyczne
występują na późniejszych etapach kształcenia. Struktura zajęć zawiera przedmioty związane
z działalnością naukową jednostki, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, kursy do
wyboru oraz pozostałe przedmioty. Wszystkie zajęcia odbywają się w bezpośrednim kontakcie
studentów z nauczycielami akademickimi, za wyjątkiem zajęć e - learningowych.
Plany studiów stacjonarnych I st przewidują realizację odpowiednio 2211 godzin
dydaktycznych (kierunkowych) realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim oraz 160 godzin praktyk zawodowych. Przykładową strukturę modułu
specjalnościowego: technika z informatyką przedstawiono w załączniku I.2.3. Plany studiów
dla tego modułu przewidują na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia realizację
odpowiednio 475 godzin dydaktycznych realizowanych w bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem oraz 210 godzin praktyk zawodowych pedagogicznych.
Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-20:00. Harmonogram realizacji zajęć objętych planem studiów niestacjonarnych I stopnia
na kierunku ETI jest tożsamy, różni się ilością godzin w bezpośrednim kontakcie
z prowadzącym zajęcia. W tym przypadku od studenta studiującego na studiach
niestacjonarnych wymagany jest większy nakład samodzielnej pracy. Plany studiów
przewidują na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia realizację odpowiednio 1370
godzin dydaktycznych (kierunkowych) realizowanych w bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem akademickim oraz 160 godzin praktyk zawodowych.
Strukturę zajęć kierunkowych na studiach niestacjonarnych przedstawiono
w załączniku I.2.4. Przykładową strukturę modułu specjalnościowego: technika z informatyką
przedstawiono w załączniku I.2.5. Plany studiów dla tego modułu przewidują na studiach
niestacjonarnych pierwszego stopnia realizację odpowiednio 440 godzin dydaktycznych
realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem oraz 210 godzin praktyk
zawodowych pedagogicznych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się zwykle w
formie 12-13 zjazdów odbywających się w piątek w godzinach 16:00-20:00 oraz w soboty
i niedziele w godzinach 8:00-20:00.
Strukturę przedmiotów objętych planem studiów stacjonarnych II stopnia
3 semestralnych na kierunku ETI wraz z przykładowym modułem specjalnościowym:
mechatronika przedstawiono w załączniku I.2.6. Prezentowane plany przewidują realizację
590 godzin dydaktycznych (kierunkowych) realizowanych w bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem akademickim. Przedstawiona poniżej struktura przedmiotów ilustruje zajęcia
związane z działalnością naukową jednostki, zajęcia rozwijające kompetencje językowe oraz
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kursy do wyboru. Plany studiów dla modułu: mechatronika przewidują na studiach
stacjonarnych realizację 390 godzin dydaktycznych realizowanych w bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem oraz 80 godzin praktyk zawodowych odbywanych w instytutach i placówkach
naukowo-badawczych oraz zakładach przemysłowych, instytucjach i organizacjach według
wykazu przygotowanego przez Instytut Nauk Technicznych.
Struktura przedmiotów objętych planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
II stopnia 4 semestralnych, kierowanych do osób nie posiadających tytułu inżyniera, różni się
jedynie jednym semestrem (realizowanym wcześniej), który obejmuje najważniejsze treści
realizowane na studiach I stopnia. Są to następujące kursy: Wizualizacje graficzne 2D i 3D,
Struktura i właściwości materiałów, Technologie mobilne w sieciach komputerowych,
Opracowanie dokumentacji technicznej i tekstów naukowych, Projektowanie i dobór
materiałów do zastosowań inżynierskich, Nanotechnologie i nanomateriały, Pracownia
informatyczna. Pozostałe zajęcia realizowane są według planów i programów studiów
II stopnia 3 semestralnych.
Dopuszczalną liczbę studentów w poszczególnych rodzajach grup studenckich na
prowadzonych w Uczelni studiach wyższych określa Zarządzenie Rektora UP (Nr R/Z.20124/2017) z dnia 29 czerwca 2017 roku. Rodzaje i liczebność grup studenckich na kierunkach
prowadzonych w jednostce dostosowano do wymogów uchwały: grupa konwersatoryjna - nie
mniej niż 12 osób, grupa laboratoryjna - nie mniej niż 10 osób, grupa seminaryjna - nie mniej
niż 8 osób, grupa szkolna (praktyki) - nie mniej niż 7 osób, grupa audytoryjna - nie mniej niż
25 osób. Znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach laboratoryjnych (do 15 osób).
Podczas nich, np. w przypadku przedmiotów informatycznych każdy student pracuje przy
indywidualnym stanowisku komputerowym. Proporcję godzin przypisanych poszczególnym
formom zajęć przedstawiono w załączniku I.2.7.
Praktyka zawodowa studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących kierunek
ETI stanowi integralną część procesu kształcenia. Założony w programie kształcenia model
praktyki studenckiej przyczynia się do zwiększenia wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych absolwentów, w tym kompetencji „miękkich”. Praktyka jest obowiązkowa dla
każdego studenta studiów I stopnia i studiów nienauczycielskich II stopnia. Zgodnie
z przyjętym modelem, praktyka zawodowa odbywa się w okresie od 1 lipca (po zaliczeniu
pierwszego roku studiów) do VI semestru włącznie-dla studiów I stopnia i w okresie dwóch
ostatnich semestrów-dla studiów II stopnia. Czas trwania praktyki wynosi 160 godzin
(5 punktów ECTS) co odpowiada czterotygodniowemu wymiarowi ciągłej praktyki zawodowej
- studia I stopnia i 80 godzin (3 punkty ECTS), co odpowiada dwutygodniowemu wymiarowi
ciągłej praktyki zawodowej - studia II stopnia.
Praktyka zawodowa jest:
 integralną częścią planu studiów i procesu kształcenia,
 formą stażu zawodowego, który przygotowuje do pracy w wybranym przez studenta
zawodzie,
 formą uzupełnienia i poszerzenia wiedzy zdobywanej w czasie studiów,
 służy nabyciu umiejętności powiązania wiedzy teoretycznej z jej praktycznym
wykorzystaniem, a także ma na celu poznanie warunków panujących na rynku pracy.
Taki wymiar praktyk zawodowych i ich umiejscowienie w planie studiów jest
zharmonizowany z procesem kształcenia i pozwala na nabycie przez studenta umiejętności
praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta
w dotychczasowym toku zajęć dydaktycznych na Uczelni.
Celem praktyk zawodowych jest w szczególności:
 Pogłębienie umiejętności łączenia teorii z praktyką.
 Doskonalenie umiejętności zdobytych w ramach przygotowania do zawodu.
 Nabycie umiejętności z zakresu organizacji pracy.
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Zdiagnozowanie własnych mocnych i słabym stron w kontekście współczesnego rynku
pracy.
 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w tym w zakresie pracy w grupie.
 Oswojenie się z koniecznością dostosowywania się do zmian.
 Budowanie postawy kreatywnej.
 Poznanie specyfiki pracy osób zatrudnionych w branży związanej z ogólnie pojętą techniką
i informatyką.
 Nawiązanie kontaktów zawodowych, które student będzie mógł wykorzystać podczas
przygotowywania pracy dyplomowej oraz w późniejszym poszukiwaniu pracy.
 Pogłębienie świadomości dotyczącej etyki zawodowej i jej stosowania.
Organizacją studenckich praktyk zawodowych dla kierunku ETI zajmuje się Instytut Nauk
Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zgodnie z Zarządzeniem Nr RD-SP7/2009 Prorektora ds. Dydaktycznych. Bezpośredni nadzór organizacyjny nad przebiegiem i
realizacją studenckich praktyk zawodowych w INT sprawuje kierownik praktyk wskazywany
przez Dyrektora tegoż Instytutu spośród nauczycieli akademickich i powoływany decyzją
Rektora Uczelni na okres 4 letni. Ramowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika
praktyki zawodowej (pozapedagogicznej) określa powyższe Zarządzenie. Do zadań
Kierownika praktyki należy w szczególności:
 koordynacja praktyk studenckich,
 prowadzenie ciągłej ewidencji praktyk,
 zatwierdzanie indywidualnego programu praktyk,
 nadzór nad przebiegiem praktyk,
 ocena dokumentacji dostarczonej przez Studentów z odbytych praktyk,
 zaliczenie praktyk poprzez dokonanie wpisu w systemie Wirtualna Uczelnia.
Kierownik praktyki zawodowej (niepedagogicznej) w INT organizuje spotkanie
informacyjne ze studentami, na którym przedstawia niezbędne informacje na temat procedury
i realizacji praktyki, w tym m.in. jej regulamin, cel, zakres i warunki zaliczenia, dostępność
wzorów dokumentów, listy firm i zakładów pracy. INT udostępnia to studentowi na
instytutowej stronie internetowej w zakładce „dla studenta/praktyki zawodowe inżynierskie”.
Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej Studenci mają obowiązek przygotować się do jej
odbycia, poprzez zapoznanie się z celami praktyki (określonymi regulaminem praktyk, listą
firm według wykazu przygotowanego przez INT a także z podstawowymi przepisami prawa
pracy.
Praktyka zawodowa inżynierska odbywa się w instytutach i placówkach naukowobadawczych oraz zakładach przemysłowych, instytucjach i organizacjach według wykazu
przygotowanego przez INT (załącznik I.2.8). Kierownictwo Instytutu Nauk Technicznych
zostawia studentowi inicjatywę w wyborze przedsiębiorstwa, w którym będzie odbywał
praktykę. Wybór miejsca praktyki powinien być dokonany na podstawie znajomości profilu
produkcyjnego lub usługowego przedsiębiorstwa.
Profil działalności zakładu:
 powinien być zgodny z kierunkiem/specjalnością studiów,
 powinien umożliwić zrealizowanie celów praktyki, określonych w programie
merytorycznym praktyki,
 równocześnie umożliwić studentowi wybór przedsiębiorstwa, którego profil jest zgodny
z jego zainteresowaniami lub przynajmniej do tych zainteresowań zbliżony.
Student powinien uzyskać oświadczenie przedsiębiorstwa o gotowości przyjęcia na
bezpłatną praktykę i możliwości zorganizowania praktyki zgodnej z programem
merytorycznym uzgodnionym z instytutowym kierownikiem praktyk. Indywidualny program
praktyk powinien być zgodny z kierunkiem/specjalnością studiów realizowanym planem
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studiów i regulaminem praktyk. Propozycja studenta odnośnie do wyboru miejsca praktyki
powinna być przedstawiona kierownikowi praktyk zawodowych do akceptacji. INT zawiera
Porozumienie z Przedsiębiorstwem (wzór: załącznik I.2.9). Załącznik do niniejszego
Porozumienia stanowi Indywidualny program praktyki (wzór: załącznik I.2.10).
Wypracowany model praktyk zawodowych zawiera nowatorski sposób jej organizacji i
oceny. Pracodawcy, którzy zgłosili chęć przyjęcia studentów na praktyki spotykają się ze
studentami i prezentują swoje zakłady pracy oraz ścieżki możliwej kariery zawodowej w
firmach, które reprezentują. Mogą też przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne lub wybierać
studentów zgodnie z wymogami ich organizacji – na przykład na podstawie zaprezentowania
przez studenta autorskiego projektu. Pracodawcy są tak dobrani przez Uczelnię, aby mogli
zrealizować program praktyk i aby zapewnili studentom rozwój wielu umiejętności
zawodowych oraz nabycie kompetencji (również tzw. „miękkich”, takich jak praca w grupie,
radzenie sobie z trudnościami, rozwiązywanie problemów).
Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić odpowiednie stanowisko pracy zgodnie
z programem praktyki oraz zapoznać studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami
BHP, ochronie tajemnicy służbowej i własności intelektualnych. Na czas trwania praktyk
każdemu studentowi przydzielona zostaje konkretna osoba pracująca w firmie, w której student
odbywa praktykę. Osoba pełniąca rolę opiekuna wspiera studenta, umożliwiając mu efektywne
zdobywania doświadczenia zawodowego i osiągniecie założonych dla praktyki efektów
kształcenia. Po zakończeniu praktyki przygotowuje raport końcowy - Zaświadczenie Zakładu
Pracy o odbytej praktyce zawodowej studenta (wzór: załącznik I.2.11).
Ze strony Uczelni praktykę nadzoruje kierownik praktyk zawodowych, który przy
współpracy z opiekunem zakładowym monitoruje postęp praktyk oraz ocenia ich skuteczność
w osiąganiu założonych efektów. W tym celu kierownik praktyk prosi studentów oraz
pracodawców o formalną oraz nieformalną informację zwrotną, zachęcając ich do
komunikowania jakichkolwiek problemów odpowiednio wcześniej, aby mogły one być
rozwiązane. Opiekun pozostaje w stałym kontakcie z kierownikiem praktyk zawodowych i na
bieżąco informuje go o przebiegu praktyki czy też np. niezadowalających wynikach pracy
studenta.
Udział w praktyce zawodowej pozwala na realizację kierunkowych (studia I stopnia karta Praktyka zawodowa inżynierska) i specjalnościowych (studia II stopnia - karty
specjalnościowe Praktyka zawodowa) efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych.
Poza efektami kształcenia studenci mają możliwość pogłębiania w trakcie praktyk
zawodowych wiedzy merytorycznej i umiejętności z zakresu kierunku studiowania
w powiązaniu ze specjalnością zgodnych z obraną przez studentów ścieżką kształcenia. Sprzyja
temu procedura doboru zakładów pracy, w których studenci odbywają praktyki. Na podstawie
informacji pozyskanych od pracodawców (wykazu kompetencji wymaganych od studentów
opisanych w listach intencyjnych oraz bezpośrednich konsultacji podczas spotkania
przedstawicieli zakładów pracy i studentów), studenci mają możliwość ubiegania się o odbycie
praktyk zawodowych w tych zakładach pracy, których działalność odpowiada ich zawodowym
zainteresowaniom.
Ramowy program praktyki zawodowej można przedstawić następująco:
 Przed rozpoczęciem praktyki studenci powinni przygotować się do jej odbycia poprzez
zapoznanie się z celami praktyki (określonymi w Regulaminie praktyki zawodowej),
a także z podstawowymi przepisami prawa pracy.
 Studenci zobowiązani są po konsultacjach w Zakładzie pracy do przygotowania
indywidualnych programów praktyk. Program zatwierdza opiekun z ramienia zakładu
pracy oraz kierownik praktyk.
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Indywidualny program praktyk powinien być zgodny z kierunkiem studiów/ specjalnością
(efektami kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
opisanymi w karcie kursu praktyka zawodowa), realizowanym planem studiów,
Regulaminem praktyk oraz powinien stwarzać możliwość gromadzenia wiedzy,
umiejętności i doświadczenia niezbędnego przy pisaniu pracy dyplomowej.
Indywidualny program praktyk powinien określać:
 miejsce, termin i czas odbywania praktyki,
 rodzaj i specyfikę zakładu,
 cele i formy realizacji praktyki,
 personalia i funkcje opiekuna praktyk,
 charakterystykę wykonywanych zadań w określonych komórkach organizacyjnych
zakładu,
 spodziewane korzyści poznawcze, kształceniowe i samorealizacyjne.

Praktyki zawodowe pedagogiczne (specjalność nauczycielska)
Praktyki pedagogiczne są integralną całością procesu kształcenia specjalności
nauczycielskiej kierunku ETI zaprojektowaną tak, aby wiedza teoretyczna stanowiła fundament
do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela.
Dają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w takich działaniach jak: obserwacja
lekcji pod kątem aspektów dydaktycznych, prowadzenia własnych lekcji, zapoznanie się z
problemami pracy nauczyciela/wychowawcy z uczniami, uczestnictwo w życiu szkoły.
Praktyka umożliwia studentom poznanie zasad funkcjonowania szkoły jako organu, jej
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania poszczególnych jednostek szkolnych
(tj. biblioteka, świetlica, sekretariat). Celem praktyk jest umożliwienie/stworzenie studentom
warunków do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności warsztatowych, a także do
wyciągnięcia konstruktywnych wniosków dotyczących rozwoju swojej pedagogicznej ścieżki
zawodowej. W procesie kształcenia na kierunku ETI praktyki pedagogiczne zawodowe
realizowane są po przeprowadzeniu zajęć z psychologii, pedagogiki i semestru dydaktyk
przedmiotowych w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Praktyki realizowane są w dwóch wariantach - praktyka zawodowa pedagogiczna tzw.
śródroczna oraz praktyka zawodowa pedagogiczna tzw. ciągła (załącznik I.2.12)
Praktyka zawodowa pedagogiczna tzw. ciągła traktowana jest jak krótki staż
zawodowy. Łączna liczba godzin praktyki na studiach I stopnia wynosi 210 godzin, w tym 180
godzin praktyk dydaktycznych o charakterze metodycznym (120 godzin z techniki i 60 godzin
z informatyki) oraz 30 godzin praktyk o charakterze psychologiczno-pedagogicznym. Łączna
liczba godzin praktyk zawodowych pedagogicznych na studiach II stopnia wynosi 150 godzin
i są to praktyki dydaktyczne o charakterze metodycznym organizowane w szkole
ponadpodstawowej.
Studenci mogą odbywać praktyki pedagogiczne w tzw. szkołach ćwiczeń Uniwersytetu
Pedagogicznego (lista zawierające dane ponad 50 placówek, jest dostępna na stronie
https://www.up.krakow.pl/wspolpraca/szkoly-cwiczen), jak również mogą odbywać praktyki
w innej placówce oświatowej wskazanej przez siebie. Studenci przebywają w szkole w grupach
do 4 osób (w tym czasie nie mają zajęć na uczelni – w przypadku studentów I stopnia, lub mają
min. jeden dzień wolny od zajęć dydaktycznych w tygodniu- w przypadku studentów II stopnia)
Szczegółowa organizacja praktyk zawodowych pedagogicznych – ciągłych jest opisana
w załączniku I.2.12, jak również dostępna na stronie Instytutu w zakładce praktyki
pedagogiczne.
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Ogólna organizacja praktyk pedagogicznych:
 Student rozpoczynający praktykę pedagogiczną wypełnia dokument potwierdzający zgodę
na przyjęcie na praktykę pedagogiczną w odpowiedniej placówce oświatowej, którą
dostarcza kierownikowi praktyk pedagogicznych.
 Na wyznaczonym terminie odprawy praktyk studenckich, student otrzymuje pełne
informacje na temat praktyki oraz informacje o możliwości pobrania dokumentów ze strony
Instytutu (http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/typy-studiow-ii.html):
 Nauczyciele akademiccy nadzorują realizację praktyk w szkołach dokonując obserwacji
lekcji studentów.
 Programy praktyk pedagogicznych opracowane przez kierownika praktyk (zatwierdzane
przez Radę Instytuty) otrzymują szkolni opiekunowie praktyk, nauczyciele akademiccy –
opiekunowie z ramienia Uczelni oraz studenci. Programy dostępne są również na stronie
internetowej INT. Szczegółowe programy wszystkich praktyk zawarto w załączniku I.2.12
 Student otrzymuje zaliczenie praktyki pedagogicznej zawodowej na podstawie analizy
przebiegu całej praktyki m.in. kwestionariusza obserwacji studenta przez opiekuna
akademickiego (NA), opinii szkolnego opiekuna praktyki (SOP) oraz dostarczonej przez
studenta dokumentacji praktyki mi.in.:
• Dziennika Praktyk (uzupełniony o tematy wszystkich lekcji (prowadzonych
i obserwowanych) i innych działań dydaktyczno-wychowawczych odbytych
w czasie praktyki oraz potwierdzenie o odbyciu praktyki przez dyrektora szkoły).
• Szczegółowych konspektów wszystkich prowadzonych lekcji, zaopiniowane przez
szkolnego opiekuna praktyki.
• Wybranych arkuszy lekcji obserwowanych.
• Samoocenę praktykanta po praktyce zawodowej pedagogicznej.
 Wszystkie dokumenty dotyczące praktyk pedagogicznych są zatwierdzane przez Radę
Instytutu przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
 Treści programowe, metody kształcenia oraz formy zajęć na studiach I stopnia w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym pozwalają na uzyskanie kompetencji inżynierskich i
realizację zakładanych efektów uczenia się dla kwalifikacji poziomu 6 i 7 Polskiej Ramy
Kwalifikacji (PRK). W znacznej części zajęcia techniczne odbywają się w formie ćwiczeń
laboratoryjnych i projektowych, pokazów oraz seminariów. Szczegółowe treści kształcenia
do poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronie internetowej jednostki w menu
Studia/Karty kursów (http://www.technika.up.krakow.pl/).
Do uzyskania kompetencji inżynierskich na kierunku ETI wykorzystuje się następujące
formy zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, praktyki zawodowe
oraz pracę dyplomową. Liczebność grup studenckich wynika z wytycznych zawartych w
Zarządzeniu Rektora UP Nr R/Z.201-24/2017.
W związku z faktem, że nowe standardy kształcenia przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela ogłoszone zostały w sierpniu 2019 roku programy studiów
dla cykli rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/20 w części dotyczącej kształcenia
nauczycieli opracowane zostały na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tj.
standardów kształcenia nauczycieli z 2012 roku.
Dnia 19 września w Uczelni zebrał się Zespół ds. opracowania założeń nowego modelu
kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Zadaniem zespołu jest wypracowanie zasad i wdrożenie nowych standardów
kształcenia nauczycieli. Zgodnie z wytycznymi wypracowanymi przez Zespół zostaną
zmienione programy studiów (od cykli 2019/20) , które przewidują kształcenie nauczycieli.
Zmiany zostaną skierowane do zatwierdzenia przez Senat Uczelni najpóźniej w listopadzie
2019 roku.
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Kryterium 3
I.3 Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie.
Warunki stawiane kandydatom na studia, tryb rekrutacji na poszczególne stopnie
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określane są corocznie Uchwałą Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego w oparciu o art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca
2005r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.). W roku akademickim 2019/2020 warunki i tryb
rekrutacji określono Uchwałą Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego nr 1/23.04.2018.
W odniesieniu do uchwały nr 1/23.04.2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 zmieniono zapis dot. zasad
rekrutacji osób będących laureatami olimpiad Uchwałą Senatu 19/17.12.2018, na podstawie
art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.2018 poz.
1668) oraz art. 266 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1669). Zmiany obowiązują od
postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 do zakończenia rekrutacji na rok
akademicki 2022/2023.
Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na studia w roku 2019/2020 dla kierunku
ETI dla wszystkich trybów i form studiów, przedstawiono w załączniku I.3.1. Analogiczny
tryb postepowania w zakresie warunków stawianych kandydatom na studia, trybu rekrutacji na
poszczególne stopnie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązywały w latach
poprzednich, i tak w roku akademickim 2018/2019, określiła je Uchwała Senatu
nr 1/24.04.2017, w oparciu o art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca
2005r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.).W załączniku I.3.2 znajduje się zestawienie
szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku
ETI w latach 2016-2019. Przyjęcia na studia wyższe prowadzone są na Uniwersytecie
Pedagogicznym zgodnie z jego Statutem. Liczbę przyjęć dla kierunku ETI określają rokrocznie
uchwały Senatu, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz
możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych (Statut UP, §96).
Limity przyjęć są podawane w informatorze dla Kandydatów na studia oraz na stronie
internetowej Uczelni. Rekrutację prowadzą komisje powoływane przez Dziekana wydziału, dla
każdego kierunku, toku i stopnia studiów. Szczegółowe obowiązki przewodniczącego i
członków komisji rekrutacyjnej określone są zarządzeniem Prorektora ds. Kształcenia. Nadzór
na przebiegiem rekrutacji sprawuje dziekan. Limity przyjęć dla kierunku ETI w kolejnych
latach zestawiono w załącznik I.3.3.
Postepowanie kwalifikacyjne prowadzone jest drogą elektroniczną, po rejestracji kandydata
w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym (ESR) Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/.
Przed założeniem indywidualnego konta w systemie ESR Kandydat jest zobowiązany do
zapoznania się ze wszystkimi informacjami na stronie https://www.up.krakow.pl/kandydat,
a następnie do przeczytania zamieszczonych oświadczeń i zobowiązań. Następnie kandydat
wprowadza swoje dane i je zatwierdza w systemie. Wyniki procedury kwalifikacyjnej
ogłaszane są w wyznaczonych terminach w systemie ESR, gdzie dostępne są dla kandydatów
po zalogowaniu się oraz w postaci listy (kodyfikowanej) zakwalifikowanych do przyjęcia na
studia, wywieszanej w gablocie INT (parter, budynek główny UP, ul. Podchorążych 2,
Kraków). Jednocześnie podawane są informacje o terminach i miejscu dokonania wpisu na
studia.
Programy studiów na kierunku ETI (sporządzone dla każdego stopnia i trybu studiów)
zawierają pełny wykaz efektów uczenia się. Szczegółowe informacje z wykazem form
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weryfikacji osiągniecia przez studenta efektów uczenia się podane są w kartach kursów. Karty
kursów zawierają również metody prowadzenia kursu, kryteria uzyskania zaliczenia, wykaz
treści realizowanych, literaturę obowiązkową i uzupełniająca oraz bilans godzinowy zgodny z
całkowitym nakładem pracy studenta. Szczegółowe metody sprawdzania i oceniania osiągania
efektów uczenia się (w karcie kursu występują jako formy sprawdzania efektów uczenia się)
dobierane są przez Prowadzącego kurs. Prowadzący kurs na początku zajęć zapoznaje
studentów z kartą kursu. Karty kursów zamieszczone są na stronie Instytutu Nauk
Technicznych, dla studiów (z podziałem na kolejne lata akademickie):
 I stopnia stacjonarnych: http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/plany-studiowstacjonarnych.html,
 I stopnia niestacjonarnych: http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/plan.html
 II stopnia stacjonarnych: http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/plany-studiowstacjonarnych-ii-s.html,
 II stopnia niestacjonarnych: http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/planystudiow-niestacjonarnych-i.html.
Na kierunku ETI przyjęto następujący sposób zaliczania kursów:
 zaliczenia kursów są zaliczeniami z oceną, zarówno dotyczy to ćwiczeń jak i wykładów,
chyba że w danym semestrze przewidziany jest egzamin, wówczas zaliczenie wykładu
może być zaliczeniem bez oceny;
 kursy językowe kończą się zaliczeniem bez oceny. Ostatni kurs językowy kończy się
egzaminem.
Zasady zaliczania semestrów i uzyskiwania wpisów warunkowych określa Regulamin
Studiów Uniwersytetu Pedagogicznego- rozdział IV §27
Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz
kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej - precyzuje Regulamin
Studiów, rozdział II .1. Organizacja studiów, II.3. Studia według indywidualnej organizacji lub
indywidualnego planu studiów § 11, rozdział II.6. Przeniesienia § 15. oraz rozdział IV § 22.
Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie
uczenia się poza systemem studiów określa szczegółowo uchwała Senatu UP z dnia 15 czerwca
2015r.
Zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym poziomie studiów na Uniwersytecie
Pedagogicznym określa szczegółowo Regulamin Studiów Uniwersytetu Pedagogicznego:
rozdział VII- Praca dyplomowa §35-39, rozdział VIII- Egzamin dyplomowy §40-43.
Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów.
W INT monitorowanie i ocena postępów studentów ETI polega na monitorowaniu bieżących
postępów studenta przez prowadzącego kurs: sposób śledzenia postępów zależny jest od
specyfiki zajęć (prace pisemne, odpowiedzi ustne, testy pisemne, prace projektowe,
sprawozdania z ćwiczeń/ laboratoriów, pisemne opracowanie na wskazany temat, prezentacja
multimedialna, kolokwia cząstkowe, kolokwia zaliczeniowe, egzaminy, dzienniki praktyk,
prace dyplomowe, recenzje prac dyplomowych, egzamin dyplomowy).
W INT edukacja formalna studentów dla specjalności nauczycielskiej prowadzona jest
w systemie wykładów, blended learning, laboratoryjnych, zajęć praktycznych w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej (praktyki tzw. śródroczne i ciągłe), jak również na
konsultacjach indywidualnych i grupowych. Zachęca się również studentów do aktywności w
procesie uczenia się poprzez takie formy jak edukacja pozaformalna i nieformalna m.in. udział
studentów w kursach nt. „Podkręć się do skutecznej zmiany w życiu i realizacji swoich celów”
(2019), „Design Thinking przepis na sukces w projekcie” (2018), „Zaprojektuj własne
wystąpienie” (2018), „Co jest siłą, a co słabością mojego zawodu”(2018), udział w projekcie
edukacyjnym „Poszukiwacze wiedzy” (2018 i 2019), udział w warsztatach edukacyjnych dla
uczniów o niepełnosprawności lekkiej i średniej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno36

Wychowawczego nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie (2018) jak również dla
uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków (2016, 2017, 2018, 2019), udział
w Małopolskiej Nocy Naukowców, Dniach Otwartych UP, Festiwalu Nauki czy wspieranie
działań charytatywnych np. Wampiriada UP (2018), kiermasze szkolne (2015-2019).
Uzupełnieniem zajęć w edukacji formalnej są zadania rozwojowe (projekty informatyczne
i pedagogiczne), praca dyplomowa opracowywana na koniec studiów. Oprócz przekazu wiedzy
teoretycznej stosuje się zasadę poglądowości z metodami praktycznymi tj: pokaz
z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, przewodniego tekstu. Na ćwiczeniach laboratoryjnych
stosuje się metody aktywizujące, programowane i praktyczne jak np.: uczenie się przez
działanie i odkrywanie, dyskusje dydaktyczne, gry dydaktyczne, przypadku, z użyciem
komputera, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia produkcyjne. Ponadto, prowadzący zajęcia
omawiają i analizują prace rozwojowe studentów, dokonują analizy lekcji - popełnione błędy i
ujawnione trudności, także w ramach rozmów indywidulanych i grupowych na konsultacjach.
Studenci są motywowani do przedstawiania własnych rozwiązań i uzasadnień proponowanych
zagadnień i oni również przygotowują autorskie wystąpienia. Zajęcia wspierane są
nowoczesnymi technologami internetowymi (Kryterium 2).
Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe pedagogiczne w szkole, których celem
jest praktyczne zapoznanie studenta z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela
i konfrontowanie nabytej wiedzy z kursów dydaktyk szczegółowych z rzeczywistością
pedagogiczną. Podczas zajęć przygotowujących do praktyk pedagogicznych studenci planują
i przygotowują konspekty lekcji, konstruują sprawdziany, a także opracowują i przygotowują
pomoce dydaktyczne przydatne do prowadzenia lekcji. W szkole studenci przeprowadzają
lekcje pod nadzorem szkolnego opiekuna praktyk, nauczyciela akademickiego oraz grupy
studentów, a bezpośrednio po lekcji następuje analiza tej lekcji w zakresie przygotowania
merytorycznego, metodycznego, formalnego oraz sytuacji i zdarzeń zaobserwowanych na
lekcji. Wszystkie działania edukacyjne formalne i nieformalne mają na celu wsparcie
studentów w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), poszerzenie możliwości
rozwoju osobistego i społecznego, zwiększenie szansy na zatrudnienie, sprawdzenie własnych
sił i wzrost samooceny oraz tolerancji i akceptacji w odniesieniu do różnic kulturowych. W
załączniku I.3.4 przedstawiono matryce dobru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia
się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów
na praktykach zawodowych ciągłych i śródrocznych, z ukazaniem przykładowych powiązań
metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do działalności
naukowej w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany
odpowiednio w roku akademickim 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 oraz 2016/2017 .
Na czas trwania praktyk każdemu studentowi przydzielona zostaje konkretna osoba
pracująca w firmie, w której student odbywa praktykę. Osoba ta pełni rolę opiekuna-mentora.
Mentor wspiera studenta, umożliwiając mu efektywne zdobywania doświadczenia
zawodowego i osiągniecie założonych dla praktyki efektów kształcenia: kierunkowych (studia
I stopnia -karta Praktyka zawodowa inżynierska) i specjalnościowych (studia II stopnia - karty
specjalnościowe Praktyka zawodowa) w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych. Po zakończeniu praktyki, opiekun zawodowy na podstawie prowadzonych
obserwacji pracy i z wypełnionych zgodnie z programem przez studenta zadań przygotowuje
raport końcowy - Zaświadczenie Zakładu Pracy o odbytej praktyce zawodowej
studentki/studenta (Kryterium 2, załącznik 1.2.12) i wystawia ocenę zgodnie z obowiązującą
na Uczelni skalą.
Ocena z praktyki zawodowej obejmuje:
 punktualność i obowiązkowość,
 przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 umiejętność samodzielnej realizacji powierzonych zadań,
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 sposób realizacji zadań zawartych w harmonogramie praktyki.
Ze strony Uczelni praktykę nadzoruje kierownik praktyk zawodowych, który przy współpracy
z mentorem monitoruje postęp praktyk oraz ocenia ich skuteczność w osiąganiu założonych
efektów. W tym celu kierownik praktyk prosi studentów oraz pracodawców o formalną oraz
nieformalną informację zwrotną, zachęcając ich do komunikowania jakichkolwiek problemów
odpowiednio wcześniej, aby mogły one być rozwiązane. Opiekun pozostaje w stałym kontakcie
z kierownikiem praktyk zawodowych i na bieżąco informuje go o przebiegu praktyki czy też
np. niezadowalających wynikach pracy studenta.
Do obowiązków studenta należy sporządzenie dokumentacji z przebiegu praktyki na podstawie
prowadzonych w jej trakcie notatek.
Dokumentacja zawiera (Kryterium 2, załącznik 1.2.12):
- raport (sprawozdanie) z przebiegu praktyki lub dzienniczek praktyki, gdy dzienniczek
praktyki nie jest prowadzony zaświadczenie z Zakładu o odbytej praktyce.
Rezultatem praktyki (do czego student jest szczególnie zachęcany) może być również
przygotowane przez praktykanta portfolio (dokumentacja dokonań), które zawiera podstawowe
informacje dotyczące pracodawcy (ogólne informacje o profilu jego działalności), termin i czas
praktyki, zadania i projekty, które student wykonywał.
Portfolio/dziennik praktyk pozwala dodatkowo zweryfikować czy cele i rezultaty (efekty
kształcenia) praktyki zawodowej zostały wypełnione. Jest to dokumentacja którą student
przedkłada kierownikowi praktyk zawodowych Instytutu Nauk Technicznych do oceny. Wraz
z opinią mentora oraz wnioskami kierownika praktyk ze strony Uczelni (po indywidualnej
rozmowie ze studentem na temat przebiegu i spostrzeżeń z praktyki) stanowi to podstawę
zaliczenia praktyki.
Kierownik praktyk poprzez wpis do indeksu (w systemie Wirtualna Uczelnia) dokumentuje
zaliczenie praktyki zawodowej.
Najlepszą jednak metodą sprawdzenia i oceny efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznej osiąganych na praktykach zawodowych stanowi
śledzenie losów absolwentów na rynku pracy. Wieloletnia analiza pozwoliła zaobserwować
łatwość odnajdywania się naszych absolwentów na tym rynku. Jest to potwierdzeniem
poprawnie działającego w Instytucie Nauk Technicznych modelu praktyk zawodowych.
Szczególnie praktyka zawodowa realizowana w instytutach badawczych takich jak m.in.
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie i Instytutu Metalurgii i
Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przyczyniła się do podniesienia
kompetencji i umiejętności naukowo-badawczych naszych absolwentów, szczególnie w
zakresie dyscypliny reprezentowanej przez nasz Instytut - Inżynierii Materiałowej. Wielu z
naszych absolwentów kontynuuje prace zawodowe w tych jednostkach, często realizując tam
swoje prace doktorskie (w przypadku jednostek naukowych).
W Instytucie Nauk Technicznych prowadzone są studia na kierunku ETI o profilu
ogólnoakademickim, I i II stopnia, zarówno w trybie studiów stacjonarnych jak i
niestacjonarnych. Studia I stopnia trwające 7 semestrów, kończą się nadaniem tytułu
zawodowego inżyniera, przy czym studenci mają zdobywania wiedzy i umiejętności oraz
kompetencji społecznych a także rozwijania własnych zainteresowań, w ramach specjalności:
technika z informatyką (specjalność nauczycielska), informatyka stosowana w technice,
inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji. Kształcenie na
kierunku ETI ma charakter interdyscyplinarny, przyporządkowany do dyscyplin: Inżyniera
Materiałowa 51%, Informatyka 12%, Automatyka, elektronika i elektrotechnika 9%,
Informatyka techniczna i telekomunikacja 9%, Inżynieria mechaniczna 8% , Matematyka 4%,
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 3%, Nauki o zarzadzaniu i jakości 2%,
Ekonomia i finanse 1%, Nauki prawne 1%. Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na
kierunku ETI w INT zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra, która prowadzi
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działalność naukową ściśle związaną z ww. dyscyplinami: tj. dyscypliną wiodącą- Inżynierią
materiałową, a także Informatyką, Elektrotechniką, Mechaniką, Budową i eksploatacją maszyn,
Pedagogiką i Fizyką. Treści programowe, metody kształcenia oraz formy zajęć na studiach I
stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pozwalają na uzyskanie kompetencji
inżynierskich i realizację zakładanych efektów uczenia się dla kwalifikacji poziomu 6 i 7
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Struktura kursów kierunkowych na studiach stacjonarnych
I stopnia dla cyklu rozpoczynającego się od 2019/20 została przedstawiona na rys.2.1,
Kryterium 2. Udział godzinowy kursów o charakterze technicznym stanowi ponad 50%
wszystkich godzin zaplanowanych w programie studiów I stopnia na kierunku ETI. Kursy o
charakterze technicznym odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń
laboratoryjnych lub seminariów, przy czym ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i seminaria
stanowią ponad 50% zajęć. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 (Dz.U.09.11.61), kształcenie prowadzone wg. tak
skonstruowanych planów studiów uprawnia do nadawania tytułu zawodowego inżyniera.
Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji
inżynierskich są zależne od treści merytorycznych danego kursu oraz form prowadzenia zajęć,
wybór metod i form weryfikacji efektów dokonywany jest przez prowadzącego, określony w
karcie kursu. Przykładowo, dla ćwiczeń rachunkowych i projektowych są to: odpowiedzi ustne,
prace pisemne, projekty, kolokwia cząstkowe i zaliczeniowe, dla zajęć laboratoryjnychsprawozdania, dla wykładów i seminariów- prezentacja, udokumentowane opracowanie na
zadany temat, analiza literatury z wykazem źródeł bibliograficznych. Szczegółowe informacje
dotyczące form i metod weryfikacji osiągniecia przez studenta efektów uczenia się podane są
w kartach kursów. Wykaz efektów uczenia się przyjętych dla kierunku ETI wraz z odniesieniem
do efektów uczenia się dla kwalifikacji na odpowiednim poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji
zestawiono w planach studiów, http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/studia.html,
natomiast udział procentowy wykorzystywanych form zajęć na kierunku ETI na wszystkich
stopniach i trybach studiów przedstawiono w załączniku I.2.7.
Do uzyskania kompetencji inżynierskich na kierunku ETI wykorzystuje się także
praktyki zawodowe oraz prace dyplomowe. Praktyka zawodowa inżynierska odbywa się w
instytutach i placówkach naukowo-badawczych oraz zakładach przemysłowych, instytucjach i
organizacjach wybranych przez INT, z uwzględnieniem zgodności profilu działalności
instytucji przyjmującej na staż z kierunkiem ETI. Osoba pełniąca rolę opiekuna ze strony
instytucji przyjmującej wspiera studenta, umożliwia mu efektywne zdobywanie doświadczenia
zawodowego i osiągnięcie założonych dla praktyki efektów kształcenia. Po zakończeniu
praktyki przygotowuje raport końcowy – Zaświadczenie Zakładu Pracy o odbytej praktyce
zawodowej studenta. Ze strony Uczelni praktykę nadzoruje kierownik praktyk zawodowych,
który przy współpracy z opiekunem zakładowym monitoruje postęp praktyk oraz ocenia ich
skuteczność w osiąganiu założonych efektów. Prace dyplomowe (inżynierskie) realizowane w
INT pozwalają na podnoszenie kompetencji inżynierskich, zapewniają możliwość poszerzenia
wiedzy, nabycia bądź doskonalenia umiejętności w zakresie stawianych problemów
technicznych, sformułowanych w tematyce pracy. Tematy prac inżynierskich proponowane są
przez pracowników INT posiadających uprawnienia do ich prowadzenia i są związane
z prowadzoną przez nich działalnością naukową, a następnie są zatwierdzane przez Radę
Instytutu. Weryfikacja osiąganych efektów uczenia się w zakresie kompetencji inżynierskich
jest dokonywana jest przez promotora i recenzenta pracy poprzez ocenę wiedzy i umiejętności
studenta w oparciu o treści merytoryczne zawarte w przygotowanej pracy dyplomowej,
udokumentowane w postaci recenzji a ponadto przez komisję w trakcie obrony pracy
dyplomowej oraz odpowiedzi ustne udzielone podczas egzaminu inżynierskiego.
Studia na kierunku ETI I stopnia w specjalności technika z informatyką, przygotowują
do wykonywania zawodu nauczyciela. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawa o
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szkolnictwie wyższymi i nauce, standardy dla kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela zostały określone, w drodze rozporządzenia przez Ministra Szkolnictwa
Wyższego i Nauki, w dniu 2 sierpnia 2019. W związku z czym programy studiów dla cykli
rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/20 w części dotyczącej kształcenia
nauczycieli pozostały niezmienione. Dnia 19 września 2019r w Uczelni zebrał się Zespół ds.
Opracowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie
Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zadaniem zespołu jest
wypracowanie zasad i wdrożenie nowych standardów kształcenia nauczycieli. Zgodnie z
wytycznymi wypracowanymi przez Zespół zostaną zmienione programy studiów (od cykli
2019/2020), które przewidują kształcenie nauczycieli. Zmiany zostaną skierowane do
zatwierdzenia przez Senat Uczelni najpóźniej w listopadzie 2019 roku.
Kryterium 4
I.4 Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Obecnie w Instytucie Nauk Technicznych zatrudnionych jest 34 nauczycieli
akademickich - 33 osoby na etatach naukowo-dydaktycznych i 1 osoba na etacie
dydaktycznym, 2 pracowników naukowo-technicznych oraz 1 osoba na etacie
administracyjnym. Każdy z nauczycieli akademickich ma co najmniej pełne obciążenie
dydaktyczne w zestawieniu z obowiązującym pensum dydaktycznym ustalonym przez Senat
Uczelni (tabela 4.1).
Tabela 4.1 Kadra prowadząca kształcenie w INT – struktura (wg stanu na dzień 30.09.2019;
dziedzina i dyscyplina wg klasyfikacji na dyplomie uzyskania)
Tytuł lub stopień
naukowy albo tytuł
zawodowy
Profesor
Doktor habilitowany

Liczba

Dziedzina nauk, w której
uzyskano tytuł/stopień

1

Nauki techniczne -1

Budownictwo, spec. dynamika konstrukcji -1

12

Nauki techniczne -9

Inżynieria materiałowa -8
Informatyka techniczna i telekomunikacja -1
Fizyka -2
Pedagogika, spec. dydaktyka przedmiotów
technicznych -1

Nauki fizyczne -2
Nauki humanistyczne -1
Doktor

17

Magister

5

W tym z
inżyniera

tytułem

Dyscyplina naukowa, w której uzyskano
tytuł/stopień

Nauki techniczne -14
Nauki ścisłe i przyrodnicze -1
Nauki społeczne -2

Inżynieria materiałowa -7
Informatyka -1
Inżynieria mechaniczna -1
Metalurgia -2
Mechanika -1
Elektrotechnika -1
Budownictwo -1
Nauki fizyczne -1
Pedagogika -1
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Inżynieria materiałowa -1
Informatyka -1
Edukacja techniczno-informatyczna -2
Wychowanie techniczne -1

22
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W latach 2013-2019, wśród pracowników prowadzących zajęcia na ocenianym
kierunku, 1 osoba uzyskała tytuł profesora, 7 osób - stopień doktora habilitowanego, 5 osób stopień doktora.
Jeszcze w 2019r. planowana jest obrona 1 doktoratu, a w ciągu najbliższych 3 lat
przewiduje się 2 przewody na tytuł profesora, uzyskanie 8 habilitacji i obronę kolejnych
3 doktoratów.
Pracownicy Instytutu zdobywają tytuły i stopnie naukowe w innych jednostkach niż
macierzysta. Warto podkreślić, że Uczelnia ponosi wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem w innej placówce naukowej przewodu doktorskiego, przewodu habilitacyjnego lub
przewodu mającego na celu uzyskanie tytułu profesora.
Poza uzyskiwaniem kolejnych stopni i tytułów naukowych, pracownicy aktywnie
wzmacniają swoje kompetencje zawodowe i dydaktyczne poprzez udział w licznych kursach,
studiach podyplomowych, szkoleniach, itp., których treści wykorzystywane są w procesie
dydaktycznym (załącznik I.4.1).
Zwięzłe charakterystyki nauczycieli akademickich przygotowane w formie
tabelarycznej według wytycznych z Wykazu materiałów uzupełniających do Raportu
samooceny, zgromadzono w załączniku I.4.2.
Utrzymująca się na stabilnym poziomie i stosunkowo duża liczba studentów oraz godzin
zajęć na kierunku edukacja techniczno-informatyczna pozwalają na zatrudnienia nowych
pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym młodych asystentów. W ten sposób kadra
Instytutu jest stale odmładzana.
Zasady i tryb działania komisji konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli
akademickich w Uczelni oraz kryteria oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska
nauczycieli akademickich reguluje Zarządzenie Nr R/Z.0201-62/2017 Rektora Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 28.12.2018r.).
Kadra Instytutu, a szczególnie osoby przed doktoratem i przed habilitacją, uzyskują
znaczące wsparcie w swoim rozwoju naukowym zarówno ze strony Dyrekcji Instytutu, jak też
ze strony Władz Uczelni poprzez: pierwszeństwo w uzyskiwaniu dodatkowych środków na
działalność naukową, uzyskiwanie urlopów naukowych, w tym również urlopów na
dokończenie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, uzyskiwanie stypendiów doktorskich
i habilitacyjnych, zgodnie z ogólnymi zasadami.
Wysokość środków przyznawanych na tzw. badania statutowe ma ścisły związek
z osiągnięciami naukowymi poszczególnych pracowników (liczba uzyskanych punktów z roku
ubiegłego). Środki na działalność naukową pozyskiwane są również na drodze udziału w
konkursach - w załączniku I.4.3 podano zestawienie grantów z lat 2013 - 2019.
Kompetencje kadry pozwalają na podjęcie szerokiego spektrum badań naukowych.
Prowadzone są prace naukowe związane m.in. z technologią otrzymywania i badaniami
właściwości materiałów różnego typu (w tym tzw. materiałów inteligentnych, biomateriałów,
materiałów ceramicznych i kompozytowych), zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych
w optymalizacji parametrycznej układów sterowania i odnawialnych źródłach energii,
komputerową nauką o materiałach, wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji do
rozwiązywania problemów inżynierii materiałowej, rozwojem zastosowań matematyki
w technice, badaniami dotyczącymi dynamiki konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem
uczenia maszynowego (standardowe i głębokie sztuczne sieci neuronowe) oraz standardowych
metod obliczeniowych np. MES i analizy modalnej, analizą czynników technicznych,
ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zastosowaniem
mediów edukacyjnych oraz zagadnieniami nowoczesnych technologii kształcenia
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i doskonalenia zawodowego, jakości kształcenia, kompetencji społecznych, medialnych
i cyfrowych, e-learningu i wizualizacji, badaniem funkcji i znaczenia edukacji technicznej
w społeczeństwie, i wiele innych.
Kadra Instytutu aktywnie współpracuje naukowo z pracownikami innych ośrodków
zarówno zagranicznych (ponad 40 jednostek w wielu krajach, np. Austrii, Białorusi, Czechach,
Francji, Gruzji, Japonii, Jordanii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Słowacji, Stanach
Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii), jak i krajowych (prawie
70 jednostek m. in. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetach:
Jagiellońskim, Śląskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rzeszowskim, TechnologicznoHumanistycznym w Radomiu, Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zielonogórskim;
Politechnikach: Krakowskiej, Wrocławskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Częstochowskiej,
Koszalińskiej, Warszawskiej; instytutach PAN; innych instytutach badawczych). Współpraca
ta regularnie owocuje dziesiątkami wspólnych publikacji. Pracownicy Instytutu w latach 2013
- 2019 przebywali na 21zagranicznych pobytach i stażach naukowych (Austria, Łotwa,
Niemcy, Portugalia, Słowacja, Ukraina, USA) i 5 stażach krajowych. Z kolei Instytut gościł
ponad 20 osób z ośrodków krajowych i zagranicznych (szczegółowe informacje w Kryterium
7).
Dorobek publikacyjny Instytutu Techniki z ostatnich kilku lat zestawiono syntetycznie w tabeli
4.2. Należy wspomnieć, że Instytut, w strukturze Uczelni obowiązującej do 30 września 2019r.,
był częścią Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego z kategorią naukową A. Warto
podkreślić, że wkład publikacyjny (punktowy) pracowników Instytutu Techniki w dorobku
Wydziału złożonego z czterech instytutów, był znaczący i wynosił regularnie, corocznie około
30%.
Tabela 4.2 Zestawienie dorobku publikacyjnego pracowników Instytutu w latach 2015 – 2018
Rodzaj publikacji
2015 2016 2017 2018 Razem
Artykuły Lista A
33
38
26
34
131
Artykuły Lista B
21
25
19
11
76
Artykuły Lista C
0
0
0
2
2
Artykuły inne
26
21
12
14
73
Monografie
0
2
1
2
5
Rozdziały w
12
5
8
9
34
monografiach
W ostatnich latach pracownicy Instytutu byli też współautorami 7 uzyskanych patentów.
Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie. Szczegółowe zasady
według których dokonywana jest ta ocena oraz wzory arkuszy oceny okresowej zawarte są
w Zarządzeniu Nr R/Z.0201-37/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2015 roku. Poza tym, zgodnie
z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-4/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 roku, w Uczelni obowiązuje regulamin
systemu motywacyjnego pracowników.
Działalność naukowo-badawcza pracowników łączona jest aktywnie z procesem
dydaktycznym. Zainteresowani studenci kierunku edukacja techniczno-informatyczna
uczestniczą w działalności naukowej poprzez: bezpośredni udział w badaniach naukowych
(pomiarach, obserwacjach, opracowaniu danych, przygotowaniu i modyfikowaniu programów
obliczeniowych), współudział w publikacjach naukowych, podejmowaniu prac inżynierskich
i magisterskich, których tematyka ma charakter badawczy, a wyniki mogą mieć znaczenie
naukowe. Wymiernym efektem włączania studentów w prowadzenie działalności naukowej
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jest prawie 50 publikacji z udziałem studentów w latach 2014-2019. Wybrane, najważniejsze
osiągnięcia dydaktyczne Instytutu w ostatnich 5 latach podano w załączniku I.4.4.
Kryterium 5
I.5 Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie
Na bazę dydaktyczną oraz naukową składają się laboratoria, pracownie, warsztaty oraz
sale dydaktyczne (wykładowe, ćwiczeniowe, komputerowe itp.). Biorąc pod uwagę ponad
pięćdziesięcioletnie tradycje nauk technicznych na naszej Uczelni baza dydaktyczna jest
wszechstronna, również ze względu na jej ciągłe unowocześnianie (np. nowo otwarte
laboratorium fotowoltaiczne). Cześć z laboratoriów (np. mechatroniki) ma charakter
dydaktyczny, a część z nich naukowy (np. skaningowej mikroskopii elektronowej), przy czym
laboratoria naukowe są również wykorzystywane w procesie dydaktycznym - związek nauki
i dydaktyki akademickiej. Główne nurty rozwoju bazy dydaktycznej (opisane szczegółowo w
części II niniejszego raportu) i naukowej odzwierciedlają politechniczny charakter Instytutu
oraz prowadzonych studiów i są to: inżynieria materiałowa, inżynieria wytwarzania,
mechatronika, elektrotechnika, elektronika, odnawialne źródła energii, informatyka,
zastosowanie narzędzi informatycznych oraz wybrane kierunki z budownictwa oraz ochrony
środowiska, a także (na potrzeby głównie studiów nauczycielskich) pedagogika z dydaktyką
przedmiotów technicznych i informatycznych (w tym e-learning). Łącznie INT dysponuje 40
pomieszczeniami (1169.9m2), przy czym zajęcia dydaktyczne mogą również być organizowane
z wykorzystaniem części sal wykładowych całej Uczelni (działanie ogólnouczelnianego
systemu udostępniania sal; Wydział Mat-Fiz-Techn. łączna liczba pomieszczeń 118 o
powierzchni 3408.8m2). Laboratoria, sale wykładowe i inne pomieszczenia Instytutu
ulokowane są zarówno w starszej części Uczelni (budynek główny), jak i w tzw. nowym
skrzydle, które powstało m.in. ze wskazaniem na rozwój kształcenia technicznego.
W głównym budynku ulokowane są laboratoria: elektroniki, symulacji układów
elektronicznych i programowania mikrokontrolerów, przetwarzania energii, odnawialnych
źródeł energii, badań właściwości mechanicznych, przygotowania zgładów metalograficznych,
obróbki skrawaniem, urządzeń sterowanych numerycznie oraz pracownia obróbki ręcznej
materiałów, a także dwie pracownie komputerowe. W nowym budynku znajdują się pracownie
- parter: wytwarzania i przeróbki nowych materiałów, mikroskopii elektronowej (II) oraz badań
wytrzymałości materiałów, natomiast na I piętrze: mechatroniki, analizy i obróbki sygnału,
mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, biofeedbacku, spektroskopii
dielektrycznej, a także pracownia komputerowa. W miarę możliwości finansowych baza
sprzętowa jest sukcesywnie odnawiana i unowocześniana. Przykładowo, w roku 2017 do
zestawu programowalnych robotów (w tym przemysłowy robot Kawasaki) dokupiono kolejne
dwa modele robotów humanoidalnych (UBTECH Alpha1 Pro oraz S) oraz układy
programowalne PLC-logo!8, w roku 2018 laboratorium symulacji układów elektronicznych i
programowania mikrokontrolerów wyposażono w dodatkowe oprogramowanie i sprzęt, a także
uzupełniono zestaw trzech drukarek filamentowych 3D o drukarkę pracującą w technologii
laserowej (SLS), a w bieżącym roku doposażono wspomniany zestaw o kolejną drukarkę 3D,
działającą w technologii warstwowego utwardzania żywicy - model ANYCUBIC Photon S
SLA/DL. Najnowszą inwestycją o znacznej wartości, powstałą dzięki współpracy z Firmą ML
System z Rzeszowa, jest laboratorium fotowoltaiczne, którego główną częścią są panele
zainstalowane na dachu budynku głównego Uczelni. Pełny opis bazy naukowo-dydaktycznej
zamieszczono w załączniku I.5.1.

43

Studenci oraz pracownicy Instytutu korzystają z uczelnianego systemu informacyjnokomunikacyjnego. Na ten system składają się sieć Internet i Intranet (w tym system XP) oraz
platforma e-learningowa. Obsługa dzielności dydaktycznej w zakresie organizacji zajęć
i gromadzenia danych związanych z ocenami oraz procesem zaliczenia kursów odbywa się
w ogólnouczelnianym systemie XP (dostęp studentów oraz pracowników). System
informacyjny o ogólnym dostępie realizowany jest za pośrednictwem głównie strony
internetowej Instytutu i częściowo mediów społecznościowych – Facebook. Komunikacja
z pracownikami (również ze strony studentów) odbywa się przez system poczty elektronicznej
(na platformie Microsoft 365). Dostęp do adresów e-mail pracowników (również przez
studentów) jest uproszczony, gdyż zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr R/Z.0201-43/2017
adresy mają jednolitą strukturę – imie.nazwisko@up.krakow.pl, co oznacza, że wystarczy znać
imię i nazwiska pracownika, aby wysłać wiadomość. Nauczanie na odległość zapewnia
platforma e-learningowa MOODLE naszej Uczelni (http://moodle.up.krakow.pl/), na której
znajduje się szereg kursów przeznaczonych dla studentów kierunku edukacja-technicznoinformatyczna. Kursy prowadzone są przez jednostki ogólnouczelniane takie jak: Biblioteka
Główna, Centrum Języków Obcych oraz Centrum Sportu i Rekreacji. W Instytucie ta forma
nauczania również jest wykorzystywana, głównie w zakresie kształcenia nauczycieli.
Zagadnienie wykorzystania e-learningu opisano szerzej w Kryterium 2. Dostrzegając zalety
i perspektywy takiego kształcenia Instytut pozyskał eksperta w zakresie organizacji
i przygotowania kursów e-learningowych, ale również dydaktyki z tym związanej.
W odniesieniu do dzielności naukowej pracownicy korzystają z systemu XP (sprawozdawczość
dotycząca publikacji) oraz zasobów szeregu elektronicznych baz danych dostępnych za
pośrednictwem Biblioteki Głównej lub Wirtualnej Biblioteki Nauki (system bibliotecznoinformacyjny omówiono poniżej). Są to źródła obejmujące książki i czasopisma krajowe
i międzynarodowe różnych wydawnictw, m.in. Elsevier, Springer, Wiley. Dostęp do tych baz
danych mają również studenci. Należy również zwrócić uwagę na znacznie rozbudowany
system Intranetu Uczelni, który służy nie tylko do wymiany informacji, ale i podejmowania
działań administracyjnych (formularze elektroniczne). Ponadto pracownicy Instytutu
korzystają z serwera wymiany danych w obrębie Instytutu Nauk Technicznych (również
z dostępem z zewnątrz), który uruchomiono w tym celu. Informacje dodatkowe w odniesieniu
do infrastruktury informatycznej Uczelni zamieszczono w załączniku I.5.1
Studenci z różnymi dysfunkcjami są objęci pomocą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu. Zależnie od potrzeb mają możliwość uzyskania wsparcia w procesie kształcenia,
np. skorzystanie z pomocy tłumaczy języka migowego lub osób towarzyszących podczas zajęć
dydaktycznych, gdy niepełnosprawność dotyczy mobilności. Więcej informacji na temat
studentów z niepełnosprawnością opisano w Kryteriach 2 i 8.
Praca własna studentów obejmuje różnorodną aktywność, m.in. wykonywanie
projektów i opracowań, prowadzenie prac (eksperymentalnych, badawczych itp.) realizując
prace dyplomowe (inż. mgr), poszukiwanie informacji (literatura, źródła elektroniczne) oraz
realizacja własnych koncepcji i projektów związanych z zainteresowaniami. Zależnie od
potrzeb studenci mają udostępniane pomieszczenia, urządzenia, przyrządy itd. Prace wykonują
samodzielnie lub przy wsparciu pracownika Instytutu, który również dba o zachowanie zasad
BHP i pozostawienie miejsca pracy we właściwym stanie. Źródła elektroniczne informacji
naukowej dostępne są zdalnie oraz w Bibliotece Głównej, a nieelektroniczne za pośrednictwem
Biblioteki Wydziałowej i Głównej, gdzie można również skorzystać z czytelni.
System biblioteczno-informacyjny, z którego korzystają zarówno studenci jak
i pracownicy, opiera się na systemie bibliotecznym Uczelni, tj. Bibliotece Głównej
i bibliotekach wydziałowych oraz instytutowych – w tym przypadku Bibliotece Wydziału Nauk
Ścisłych. Biblioteka Główna jest centralną biblioteką uczelnianą, utworzoną w 1946 roku.
Dysponuje ponad 692 000 woluminami z różnych dziedzin nauki. Z kolei Biblioteka
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Wydziałowa posiada zbiory zawężone do tematyki uprawianej na byłym Wydziale Mat-FizTech, (w tym związanej z kierunkiem edukacja techniczno-informatyczna) w liczbie ponad
5100 pozycji, spośród których prawie 2000 (z wyłączeniem monografii) może być zaliczanych
do nauk technicznych (technika - informatyka), a znaczną ich część stanowią pozycje
poświęcone zagadnieniom związanym z inżynierią materiałową. Część prac z przed roku 2001
katalogowana jest tradycyjnie (nie w sposób elektroniczny) co jeszcze zwiększa liczbę
dostępnych publikacji. Należy zaznaczyć, że Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie ma status biblioteki naukowej i umożliwia realizację wypożyczeń
międzybibliotecznych różnych pozycji. System biblioteczno-informacyjny umożliwia równie
dostęp do źródeł elektronicznych, na które składają się m.in. 26 baz danych (w tym takiej jak
Elsevier, Springer, Wiley, Cambridge University), 6 wiodących e-czasopisma
międzynarodowych (w tym Nature), 40 e-czasopism pedagogicznych (w tym Edukacja
Technika Informatyka), bazy bibliograficzne dziedzinowe (w tym technika i nauki ścisłe),
biblioteki cyfrowe krajowe i zagraniczne, repozytoria naukowe oraz inne (strona
http://bg.up.krakow.pl/ dalej zasoby i źródła, elektroniczne źródła informacji). Dostęp do tych
zasobów posiadają osoby korzystające z komputerów (adres IP) na Uczelni, w tym w Bibliotece
Głównej. Studenci i pracownicy Uniwersytetu mają taką możliwość również logując się do
systemu z komputerów ulokowanych poza Uczelnią (tzw. domowych). Wymaga to jedynie
założenia konta w Bibliotece Głównej i wypełnienia formularza - procedura jest opisana na
stronie BG. Dodatkowe dane na temat systemu biblioteczno-informacyjnego zawiera załącznik
I.5.1.
Ocena stanu bazy dydaktycznej pod względem BHP odbywa się na bieżąco, tj. przy
przygotowaniu danego stanowiska do zajęć; wszystkie usterki są usuwane. Dokładny przegląd
pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów i pracowni odbywa się raz w roku na przełomie
czerwca/lipca, aby przygotować pomieszczenia na nowy rok akademicki. Remonty planowane
są raz w roku i zatwierdzane w ramach planu remontów na kolejny rok przez Senat Uczelni.
Potrzeby pozyskania lub zakupu nowego sprzętu lub oprogramowania monitorowane i
zgłaszane są przez poszczególnych pracowników prowadzących dane zajęć. Udział
interesariuszy zewnętrznych jest najczęściej na drodze wsparcia w unowocześnianiu bazy, tym
samym jest im znany jej stan oraz potrzeby, jako przykład w 2014r. firma Viessmann
udostępniła Instytutowi panele fotowoltaiczne do celów dydaktycznych, a w bieżącym roku
Firma ML System uruchomiła nowoczesne laboratorium fotowoltaiczne, angażując się w ten
projekt również finansowo. Podobna współpraca rozwija się również z innymi firmami, co
należy również tłumaczyć korzyściami jakie firmy uzyskują - dostęp do potencjalnych
pracowników, gdyż studenci uzyskują wykształcenie inżynierskie. Szerszy opis współpracy
z interesariuszami zewnętrznymi znajduje się w Kryteriach 6 i 8.
Wpływ studentów na jakość bazy dydaktycznej i inne aspekty realizacji kształcenia jest
różnorodny: mają oni przedstawicieli w Radzie Instytutu (obecnie 6 osób), mogą kierować
uwagi dotyczące wyposażenia bazy dydaktycznej lub procesu kształcenia bezpośrednio do
Dyrektora Instytutu lub jego pracowników, mogą też w ramach realizacji projektów,
działalności kół naukowych, realizacji prac dyplomowych wykonywać urządzenia doposażając
laboratoria.
Ponadto w ramach Tygodnia Jakości kształcenia przeprowadzona była analiza SWOT
kierunku ETI na podstawie opinii studentów, w której wyrazili oni sugestię odnoszące się do
bazy dydaktycznej INT. Po zapoznaniu się Dyrekcja Instytutu zintensyfikowała starania
o unowocześnienie i rozbudowę laboratoriów. Jeden z pomysłów na utworzenie laboratorium
VR/AR był ponownie poddany ocenie przez studentów i spotkał się z wyjątkowo
entuzjastycznym przyjęciem. Koncepcja budowy laboratorium wirtualnego znalazła się w
dokumencie skierowanym do Kanclerz Uczelni, w którym wskazano ten, ale i inne kierunki
rozwoju Instytutu (załącznik II.1.1).
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Reguły i wymagania odnoszące się do infrastruktury dydaktycznej i naukowej
wynikające z art. 68 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (kształcenie nauczycieli) są spełnione w wymiarze całej Uczelni, w tym na kierunku
edukacja techniczno-informatyczna specjalność nauczycielska.
Kryterium 6
I.6 Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i
doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Współpraca z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (OSG) jest standardowym punktem
planowania i realizacji procesu kształcenia na kierunku ETI oraz dbania o wysoką jakość
kształcenia. Wśród Interesariuszy Zewnętrznych (IZ) współpracujących z INT, znajdują się
instytucje akademickie, naukowe, edukacyjne oraz potencjalni pracodawcy absolwentów
kierunku ETI (w tym przedsiębiorstwa i instytucje, w których studenci odbywają praktyki
zawodowe i staże). Baza IZ liczy ponad 50 instytucji, firm i przedsiębiorstw o różnym profilu
działalności, z którymi INT od lat współpracuje na zasadzie formalnej bądź nieformalnej.
W bazie IZ zobaczymy Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Delphi Poland
s.a. w Krakowie, Mitsubishi, Viessmann, HERZ, CSN-STANEL Automatyka sp. z o.o.,
Datacomp sp. z o.o., SOLIDEXPERT Sp. z o.o., Promotraffic, Berrylife, Netigen, ProGama,
Polcas, Seofriendly Solutions, Invette Agencja Interaktywna, Waynet sp. z o.o., Grupa
Interia.pl Sp. z o.o. sp. k., KreaTech i wiele innych. Baza IZ jest ciągle aktualizowana na
podstawie bieżącej analizy sytuacji na rynku pracy, pogłębionych wywiadów z absolwentami
kierunku, wyników badań zawodowych losów absolwentów Wydziału Mat.-Fiz.-Techn., w tym
kierunku ETI (informacje na ten temat możemy uzyskać w Biurze Współpracy z Absolwentami
UP w Krakowie).
Współpraca INT z OSG jest wielotorowa - polega na uczestniczeniu IZ w realizacji
procesu kształcenia, w tym realizacji praktyk zawodowych, wspólnego planowania i realizacji
licznych projektów dydaktycznych, udziale IZ w seminariach naukowych oraz innych
wydarzeniach organizowanych w INT. Wsparcia w planowaniu i realizacji ww. działań udziela
Koordynator ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi.
Każda forma współpracy wpływa na podniesienie jakości kształcenia, rozumiane jako
dostosowanie kierunkowych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, kompetencji
społecznych) do potrzeb rynku pracy. Opinia IZ odgrywa istotną rolę w ocenie realizacji
zakładanych efektów kształcenia. W tym celu wykorzystujemy:
 dokumentację po odbytych praktykach i stażach studentów;
 wywiadów prowadzonych z IZ w czasie Targów Pracy i Kariery organizowanych lokalnie
na UP i ogólnie w Krakowie;
 raportów z moderowanych spotkań (w tym Okrągłych Stołów) z pracodawcami oraz
notatek z dyskusji na temat ich oczekiwań w stosunku do posiadanej wiedzy, kompetencji
oraz umiejętności kandydatów do pracy.
Studenci biorą udział we wszystkich ww. poczynaniach, współtworzących system budowania
w nich postawy proaktywnej. System ten jest przez nich wysoko oceniany i jest wyróżnikiem
kierunku na tle innych (Kryterium 8).
Kolejnym obszarem współpracy z OSG jest planowanie, a następnie realizacja
projektów, współfinansowanych ze środków UE (załącznik I.6.1). INT dąży do ich
efektywnego wykorzystania w budowaniu trwałych kontaktów z OSG. Doskonale działający
na uczelni system wsparcia wnioskodawców, opracowane wewnętrzne procedury
wnioskowania o projekty, bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów,
nieposzlakowana opinia jednostki realizującej założenia projektowe na najwyższym poziomie
- te wszystkie czynniki gwarantują osiągnięcie założonych wskaźników projektowych
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i skłaniają potencjalnych partnerów z OSG do podjęcia współpracy z INT na wszystkich
etapach realizacji projektów.
Dobrym tego przykładem jest współpraca przy realizacji projektu pt. „Kompetentny
student - dobry pracownik” skierowanego do studentów II roku Uzupełniających Studiów
Magisterskich kierunku ETI. Nadrzędnym celem projektu było nawiązanie współpracy
z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Wynikiem
zrealizowania projektu było opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Kompetencji (PRK),
który jest integralną częścią systemu zapewnienia jakości kształcenia w INT.
Elementami PRK są:
 włączenie przedstawicieli OSG w proces kształtowania planów i programów studiów;
 organizacja staży;
 organizacja warsztatów;
 udział studentów w targach branżowych;
 udział studentów w konferencjach i seminariach naukowych;
 organizacja wizyt studyjnych;
 wsparcie studentów w zdobyciu certyfikatów potwierdzających znajomość
oprogramowania inżynierskiego;
 ścisła współpraca z Akademickim Biurem Karier, etc.
Kolejnym przykładem współpracy INT z OSG jest realizacja projektu „Czas na Staż”,
w ramach którego 55 studentów kierunku ETI I i II stopnia studiów stacjonarnych zrealizowało
3-miesięczne płatne staże w wymiarze minimum 360 godzin. Do obowiązków wnioskodawcy
należało wsparcie studentów beneficjentów projektu w przygotowaniu CV, w doborze firm,
opracowaniu programu stażu oraz monitorowanie jego przebiegu, a następnie analiza
kwestionariuszy stażystów oraz ankiet feedbackowych wypełnionych przez przedstawicieli
pracodawców, sprawujących opiekę nad stażystami. Dane uzyskane z ankiet i kwestionariuszy,
a także pogłębione wywiady z opiekunami stażystów, były podstawą do doskonalenia planów
i programów studiów, w tym w zakresie organizacji praktyk dla studentów kierunku.
Z udzielonych w kwestionariuszach odpowiedzi wynikało, iż studenci bardzo wysoko
ocenili wpływ staży na zwiększenie ich praktycznych umiejętności, trochę niżej - przydatność
wiedzy zdobytej w czasie studiów. Bardzo ważnym wnioskiem z analizy ankiet feedbackowych
jest wysoka ocena poziomu kompetencji i umiejętności studentów kierunku, wyższa od
samooceny, dokonanej przez nich bezpośrednio. Opracowanie wyników ankiet
i kwestionariuszy stanowi załącznik I.6.3. Analizując wyniki ankiet zdiagnozowano niską
samoocenę studentów kierunku ETI, co wymagało zaprojektowania i wdrożenia do realizacji
działań, skierowanych na jej poprawę. Takimi działaniami są prezentacja studentom wyników
ankiet i kwestionariuszy poprojektowych w czasie inauguracji roku akademickiego, spotkania
z absolwentami kierunku ETI, którzy osiągnęli sukces zawodowy, utworzenie zakładki na
stronie
Instytutu,
prezentującej
Success
Story
absolwentów
kierunku
http://www.technika.up.krakow.pl/pl/sucess-story.html.
Obecnie INT przystąpił do realizacji Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych
studentów kierunku ETI w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP”.
Nowością w PRK jest realizacja zespołowych prac projektowych studentów w tematach
podanych przez IŻ, które to działanie zaprojektowano na podstawie badania opinii studentów
oraz IŻ. Nadzoru merytorycznego nad realizacją projektów oraz ich oceny dokonają wspólnie
przedstawiciele IZ oraz kadra naukowo-dydaktyczną INT.
Poza ww. realizowane są również inne działania z udziałem IZ, zmierzające do
integracji studentów z szeroko rozumianym OSG - są to między innymi liczne wykłady
i warsztaty, na przykład Engineering MeetUp organizowany przez firmę Solidexpert; Noc
Informatyka, etc.
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Wieloletnia efektywna współpraca IZ z Instytutowym Zespołem do Spraw Jakości
Kształcenia umożliwia doskonalenie i modyfikację oferty dydaktycznej, z uwzględnieniem
aktualnych trendów na rynku pracy, jest też gwarantem ciągłości i obiektywności oceny jakości
kształcenia.
INT może poszczycić się doskonałymi stosunkami z absolwentami kierunku, którzy nie
zaprzestają kontaktów z Uniwersytetem po zakończeniu studiów. Dołączając do grupy
Interesariuszy Zewnętrznych, znając przy tym „od podszewki” proces kształcenia na kierunku,
stają się oni doskonałymi partnerami na wszystkich poziomach współpracy INT z OSG.
Sukcesy, które osiągają nasi Absolwenci na rynku pracy, są najlepszą wizytówką kierunku.
Kryterium 7
I.7 Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia
na kierunku
Rosnąca mobilność społeczeństw i potrzeby z tego wynikające, a także zmieniające się
wymagania na rynku pracy skłoniły Dyrekcję Instytutu do włączenia elementów
umiędzynarodowienia do procesu kształcenia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna.
Dobra znajomość języka angielskiego studentów pozwala na wprowadzanie treści w tym
języku do procesu kształcenia. Mimo że nie jest to jeszcze powszechna potrzeba i nadal wielu
studentów preferuje kształcenie w języku polskim, ale tendencja jest zauważalna. Wychodząc
temu naprzeciw w planach rozwoju kierunku edukacja-techniczno-informatyczna przewiduje
się wprowadzenie do większości kursów obowiązkowych pakietów językowych,
tj. przynajmniej część treści będzie musiała mieć odniesienie do j. obcego, a w kolejnym etapie
realizację całych kursów. Mając również to na uwadze Uczelnia podjęła starania zakończone
sukcesem o uzyskanie projektu „UP to the top – uczelnia najwyższej jakości”, w ramach
którego realizowane są różne kursy doszkalające dla pracowników, w tym kurs języka
angielskiego na poziomie C1 (advanced); warunkiem przystąpienia do kursu było złożenie
deklaracji o wprowadzeniu tego języka do procesu kształcenia studentów. W planie rozwoju
kierunku przewidziano również zwiększenie liczby zajęć prowadzonych przez obcokrajowców,
w tym zakresie kontynuowana będzie współpraca z profesorem z Miami University (USA) w
roku akademickim 2019/2020 oraz przygotowywany jest przyjazd profesora z VSB - Technical
University of Ostrava, Czechy.
Studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna są studiami inżynierskimi
i odnoszą się głównie do różnych zagadnień technicznych, technologicznych
i informatycznych, tym samym łatwo dostępne jest piśmiennictwo również w języku
angielskim. Dotyczy to podręczników, książek, ale przede wszystkim artykułów, do których
studenci mają dostęp systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni (co opisano w Kryterium
5) ora poprzez elektroniczne systemy wydawnictw naukowych (Elsevier, Springer, etc.),
informacje o których są przekazywane studentom w trakcie zajęć. Predestynuje to do
korzystania ze źródeł obcojęzycznych, które jednocześnie zapewniają uzyskanie najnowszych
informacji w tematyce podejmowanej na zajęciach w ramach tego kierunku studiów. Ponadto
zajęcia o takiej tematyce mogą być prowadzone w języku obcym (najczęściej angielskim)
również przez obcokrajowców, z uwagi na ich ponad narodowy wymiar (nieprzypisany do
danego kraju, regionu, czy nacji).
Kompetencje językowe studentów, proces kształcenia języków obcych oraz weryfikacja
osiągnięć w tym zakresie realizowane są przez Centrum Języków Obcych Uczelni. Zakres
kształcenia jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi dla kształcenia w tym zakresie na
poziomie akademickim. Niezależnie od tego w latach minionych organizowane były również
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego technicznego, które nie wchodziły w plan kierunku,
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ale były z nim zgodne pod względem tematyki. Zainteresowanie tą forma dokształcenia
sukcesywnie jednak malało, ale w planach rozwoju kierunku jest również powrót do tej
koncepcji.
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku ETI realizowane jest w kilku
obszarach: mobilności kadry oraz studentów, wprowadzania treści obcojęzycznych do procesu
kształcenia, korzystania z literatury obcojęzycznej, organizowania kursów językowych (dla
studentów i pracowników), realizacji zajęć językowych wynikających z przyjętych programów
studiów oraz udziału pracowników Instytutu i studentów kierunku ETI w wydarzeniach
międzynarodowych (konferencje, prelekcje, seminaria, wykłady itp., w tym organizowane
przez Instytut). Mobilność pracowników najczęściej (choć nie tylko) realizowana jest w ramach
programu ERASMUS+. W ostatnich trzech latach Instytut gościł 24 pracowników z innych
jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych z Europy i poza niej, podejmujących różną
aktywność dydaktyczną w Instytucie (głównie zajęcia dydaktyczne, seminaria i warsztaty).
Byli to pracownicy naukowi profesorowie i doktorzy z USA (3 osoby), Australii (1 osoba),
Kanada (1 osoba), Francja (2 osoba), Gruzja (1 osoba), Szwajcaria (1 osoba), UK (2 osoby),
Jordanii (2 osoby), Czech (5 osób) Niemiec (1 osoba) oraz Słowacji (5 osób). Reprezentowali
takie uczelnie jak: University of Utha USA, Miami University USA, The University of Sydney
Australia, Zarqa University Jordania, Cardiff University, Aberystwyth University, Uniwersytet
Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Słowacja, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze
Słowacja, Uniwersytet (Jihočeska Univerzita) w Czeskich Budziejowicach. Również
pracownicy Instytutu korzystali z programu ERASMUS+, w ramach którego dwie osoby
zrealizowały wyjazd na Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji oraz jedna
osoba na Zarqa University, Jordan. Poza tym pracownik Instytutu w 2014 r. w ramach projektu
SIMS „Science infrastructure management suport” odbyła staż/szkolenie w Technische
Universitat Dresden, Niemcy - renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą
badawczą, w Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, Niemcy - wysoce wyspecjalizowanym
instytucie badawczym, oraz w firmie o profilu High Technology: IBM Research/USA, a w
kolejnym 2015r. w ramach projektu „TOP 500 Innovators” odbyła staż i przeszłą szkolenia w
Stanford University/USA.
Z kolei studenci z zagranicy korzystali z oferty Instytutu (kierunek edukacja technicznoinformatyczna): w ramach programu ERASMUS+ jedna osoba z Uniwersytet Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy Słowacja oraz w ramach umowy o współpracy sześć osób z Ukraińskiej
Akademii Druku we Lwowie Ukraina.
Udział wykładowców z zagranicy polegał na prowadzeniu zajęć dydaktycznych
w tematyce zgodnej ze specjalizacją danego wykładowcy. Jako przykład można podać zajęcia
prowadzone przez profesora z Miami University USA, który realizował wykłady na ostatnim
roku studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku edukacja techniczno-informatyczna z nauki
o materiałach i inżynierii materiałowej. Z kolei wykładowca z Zarqa University Jordania
prowadził zajęcia w tematyce z zakresu elektrotechniki i odnawialnych źródeł energii, a drugi
wykładowca również z Zarqa University Jordania z informatyki.
W ramach umiędzynarodowienia standardową ofertę dydaktyczną wzbogacono
o wydarzenia:
 międzynarodowe warsztaty strategiczne skierowane do kadry Instytutu oraz studentów
kierunku ETI w ramach "Strategia doskonałości - warsztaty interdyscyplinarne" 10-13
kwietnia 2019, Uniwersytet Pedagogiczny, sprawozdanie w załączniku I.7.1;
 międzynarodowa Olimpiada Techniczna „Twórczość Uczniów i Studentów”, zrealizowana
w Instytucie wespół z Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Czeskich
Budziejowicach, Czechy, w którym wzięli udział uczestnicy z Czech, Słowacji i Polski,
marzec 2019r.;
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udział w cyklicznej międzynarodowej konferencji ETOPIM, 2018 r., sprawozdanie
w załączniku I.7.2;
Master Classes organizowane w ramach międzynarodowej konferencji ETOPIM
http://etopim11.up.krakow.pl/master-classes-and-tutorial-talks/;
seminaria naukowe i pogłębione konsultacje z naukowcami z zagranicy, organizowane
przez
międzynarodowy
interdyscyplinarny
zespół
MATERIALICA+
http://materialica.plus/;
międzynarodowa studencka naukowa konferencja DIALOG, marzec 2017r., szczegółowy
program w załączniku I.7.3;
udział w międzynarodowych targach Kompozyt Expo począwszy od roku 2015
https://kompozyt-expo.pl/pl/;
najbliższe plany - zaproszenie profesorów zagranicznych do prowadzenia zajęć
dydaktycznych dla studentów kierunku ETI w ramach realizacji projektu „UP to the top uczelnia najwyższej jakości”.

Kryterium 8
I.8 Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia.
Wsparcie studentów w uczeniu się polega na opracowaniu przemyślanej koncepcji
kształcenia, dostosowanej do potrzeb Interesariuszy Wewnętrznych, skonsultowanej z
Interesariuszami Zewnętrznymi, uwzględniającej zapotrzebowania rynku pracy oraz
skonfrontowane z możliwościami kadry Instytutu w zapewnieniu odpowiednio wysokiego
poziomu kształcenia oraz wsparcia studentów w procesie uczenia się. Poszczególne działania
w zakresie wsparcia studentów w uczeniu się są opisane w Kryterium 2.
Obsługa administracyjna studentów realizowana jest w dwóch miejscach – Centrum
Obsługi Studenta oraz w Instytucie, gdzie sprawy załatwiane są przez dyrekcję, a szczególnie
przez Zastępcę Dyrektora ds. Kształcenia. Dyrekcję Instytutu stanowią nauczyciele akademiccy
powoływani na stanowiska przez Rektora, przy czym obsada stanowiska wspomnianego
zastępcy następuje w porozumieniu z samorządem studenckim. W skład osób mających udział
w obsłudze studenta wchodzi również osoba pracująca w sekretariacie niebędąca nauczycielem
akademickim. Mając na uwadze polepszenie jakości pracy tych osób, podnosiły one swoje
kwalifikacje w ramach szkoleń realizowanych w zakresie projektu „Uczelnia najwyższej
jakości - UP to the Top”. W związku z trwającymi modyfikacjami i dostosowywaniem
struktury Uniwersytetu Pedagogicznego do wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce od 1 października 2019 roku rozpoczęło działalność Centrum Obsługi Studenta.
Jednostka ta przyjęła zakres prac dotychczasowych dziekanatów, które z dniem 30 września
2019 roku przestają funkcjonować. Centrum Obsługi Studenta odpowiada za obsługę
administracyjną studentów i absolwentów oraz prowadzenie dokumentacji związanej
z przebiegiem studiów. Wszystkie procedury oraz zakres spraw procedowanych w Centrum są
przedstawione na jego stronie internetowej https://cos.up.krakow.pl/godziny-przyjec./
W razie zdiagnozowania niekorzystnych procesów na poziomie komunikacji w grupie
studentów, organizowane są wyjazdy integracyjne studentów i kadry, w czasie których
podejmowane są działania korygujące w postaci rozmów, dyskusji, realizacji gier zespołowych
z elementami Team Building.
Procedura dotycząca rozpatrywania skarg studentów jest zależna od rangi problemu.
Drobne uwagi dotyczące organizacji procesu kształcenia są zgłaszane do opiekuna roku, który
następnie przekazuje je do Dyrekcji Instytutu. Wyniki odniesienia się Dyrekcji Instytutu do
skarg/uwag są przekazywane studentom w czasie spotkań z opiekunem roku. Opiekun roku jest
50

też pierwszą linią wsparcia w sytuacjach, kiedy student zgłasza problemy osobiste. W
zależności od problemu, opiekun wskazuje możliwości załatwienia trudnych spraw oraz
monitoruje cały proces. Poza wyżej wymienioną procedurą w Uniwersytecie są organizowane
cykliczne spotkania starostów z Prorektorem ds. Studenckich, Pełnomocnikiem Rektora
ds. Jakości Kształcenia, przedstawicielami samorządu studentów, w czasie których studenci za
pośrednictwem starostów zgłaszają skargi/uwagi w zakresie organizacji kształcenia. Zgłoszone
uwagi służą podstawą do ewaluacji planów i programów studiów. Skargi/uwagi uwzględnienie
których wykracza poza zakres zadań Instytutu, są zgłaszane do Biura Rektora i są procedowane
zgodnie z przyjętą na Uczelni procedurą. Informację o wynikach rozpatrzenia skarg
zgłoszonych do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego są co roku wysyłane do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
System wsparcia studentów jest odpowiednio dostosowany do różnych grup, w tym do
grup studentów z niepełnosprawnością. W przypadku tej ostatniej grupy sposoby dostosowania
organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób
z niepełnosprawnością, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju
niepełnosprawności, zostały określone w § 13 Regulaminu studiów z 2019r. (RS/19). Opiekę
nad studentami z niepełnosprawnością sprawuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON),
zgodnie z zakresem działalności. Współpraca INT z BON w organizowaniu należytego
wsparcia studentów z niepełnosprawnościami jest przez nich wysoko oceniana, a wspólne
wysiłki wieńczą sukcesy absolwentów, które podejmują pracę zgodnie z wykształceniem.
Aktywność sportowa studentów Uniwersytetu, w tym kierunku ETI, realizowana jest
przez Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (CSiR;
http://www.csir.up.krakow.pl.), którego tradycje sięgają założenia Uniwersytetu w roku 1946.
CSiR znajduje się w kompleksie budynków Uczelni przy ul. Ingardena 4 w Krakowie, mieszczą
się tam: sala gimnastyczna, zespół sal treningowo-rekreacyjnych oraz basen pływacki. CSiR
prowadzi ogólnouczelnianą dzielność dydaktyczną w zakresie zajęć: obligatoryjnych,
rehabilitacji ruchowej, teoretycznych z kultury fizycznej dla osób zwolnionych z zajęć
obligatoryjnych i zajęć rehabilitacji ruchowej, ruchowych do wyboru oraz w sekcjach KU AZS
UP (sekcje: koszykówki (kobiet i mężczyzn), piłki siatkowej (kobiet i mężczyzn), piłki nożnej
(kobiet i mężczyzn), lekkiej atletyki (kobiet i mężczyzn), pływania, MTB, tenisa ziemnego
(kobiet i mężczyzn), narciarstwa alpejskiego i snowboardu oraz badmintona). Studenci
w ramach obligatoryjnych zajęć z kultury fizycznej mają do wyboru 20 sportów, oprócz
wymienianych powyżej również: fitness, cross-fitness, aqua fitness, kulturystyka, trening
obwodowy, pilates, joga, unihok, tenis stosłowy, nordic walking, rolkarstwo i sporty siłowe,
turystyka
(rowerowa,
piesza,
kajakowo-rowerowa).
Stała
kadra
CSiR
to
16 wykwalifikowanych specjalistów również ze stopniem doktora. Na Uniwersytecie
przykłada się dużą wagę do aktywności sportowej studentów i widząc rosnące potrzeby
w zakresie krzewienia kultury fizycznej Senat Uczelni wyraził zgodę w na zakup dodatkowych
gruntów przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, co umożliwi budowę nowej hali sportowej.
Rozwój dydaktyczny i naukowy studentów ETI odbywa się we współpracy z licznymi
ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Studenci mogą uczestniczyć w międzynarodowych
(np. ERASMUS+) i krajowych (np. Program Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”)
programach mobilności. Pomocy w zakresie organizacji tych wyjazdów udziela Biuro ds.
Współpracy Międzynarodowej UP, opiekunowie roku oraz Dyrekcja INT. Studenci mogą
liczyć na wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Programu „MOST” w przypadku chęci
skorzystania z krajowego programu mobilności. Informacje o możliwości skorzystania z
programów ERASMUS+ i MOST są przekazywane bezpośrednio przez pracowników Biura
ds. Współpracy Międzynarodowej UP w czasie konferencji (Polsko-Białoruska konferencja
naukowa „DIALOG”), Tygodni Jakości Kształcenia, zorganizowanych spotkań. Mobilność
krajowa studentów jest realizowana także poprzez wyjazdy na seminaria i konferencje,
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w przypadku których studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe Dziekana Wydziału,
Dyrekcji Instytutu, Samorządu Studenckiego oraz Prorektora ds. Spraw Studenckich.
Studenci mogą zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne także poza
standardowym procesem dydaktyki. W INT funkcjonuje pięć kół naukowych o różnej
tematyce: Studenckie Koło Naukowe Ekotechników (9 członków); Studenckie Koło
Inżynierów (11); Studenckie Koło Naukowe Elektryków (7); Studenckie Koło Naukowe
Inżynierii Materiałowej (6); Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków (6). Działalność
studenckich kół naukowych koncentruje się na dwóch typach działań: naukowo-dydaktycznych
oraz organizacyjnych.
Najbardziej skuteczną formą naukowego wsparcia studenta zdolnego, wypracowaną
w INT, jest objęcie go indywidualną opieką naukową. Studenci mają możliwość współudziału
w pracach badawczych, korzystania z laboratoriów naukowych, zaprezentowania wyników
pracy na seminariach naukowych organizowanych na UP i na zewnątrz (załącznik I.8.1).
W ramach działalności kół naukowych w INT zrealizowane zostały również liczne prace
naukowe i projekty (załącznik I.8.2). Studenci są współautorami ponad 50 artykułów
naukowych oraz licznych referatów wygłoszonych na seminariach naukowych i konferencjach,
w tym międzynarodowych.
W ramach działalności organizacyjnej członkowie kół wspierają organizację licznych
wydarzeń, m.in. Wydziałowy Tydzień Jakości Kształcenia (WTJK), Workshop Mathematica
Day, Małopolską Noc Naukowców, Festiwal Nauki, Dni Otwarte Uniwersytetu
Pedagogicznego i wiele innych. Zaangażowanie kół naukowych w organizacje ww. wydarzeń
w znacznym stopniu przyczyniło się do ich sukcesu organizacyjnego.
Motywacją do osiągania lepszych wyników w nauce oraz prowadzenia badań
naukowych są różnego rodzaju stypendia, jak np. stypendium Rektora dla najlepszych
studentów w danym roku akademickim, stypendium Rektora dla studentów przyjętych na
pierwszy rok studiów. Mogą się o nie ubiegać laureaci olimpiady międzynarodowej czy
laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje również
możliwość składania wniosków przez studentów o przyznanie stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w danym roku akademickim. Ponadto studenci
prowadzący badania naukowe w ramach kół naukowych mogą uzyskać dofinansowanie do
udziału w konferencjach ze strony Dyrekcji INT, Samorządu Studentów, jak również Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego. Studenci wybitnie uzdolnieni mogą liczyć na wsparcie w
postaci realizacji procesu kształcenia według indywidualnego programu studiów,
opracowanego wspólnie z opiekunem naukowym studenta (RS/19 - II. Organizacja studiów;
II.2. Studia według indywidualnych programów, §8).
Najważniejszym elementem wsparcia materialnego studentów jest możliwość
ubiegania się o stypendium socjalne. Informacja ta jest przekazywana studentom za
pośrednictwem opiekuna roku, poza tym informacje dotyczące terminów składania wniosków
o stypendia oraz ich formach są dostępne na stronie internetowej UP. Na Uniwersytecie
funkcjonuje Biuro Spraw Studenckich - wyspecjalizowana jednostka administracyjna,
zajmująca się obsługą studenckich spraw stypendialnych, ubezpieczeniowych itp.
Od pracowników Biura studenci mogą otrzymać wsparcie merytoryczne w sprawach
stypendialnych, zakwaterowania w akademikach, ubezpieczenia zdrowotnego i innych.
W Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2018/2019 zostały podjęte
działania mające na celu sformalizowanie procedur przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy
i wprowadzenie zasad reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń lub naruszenia
bezpieczeństwa. Podjęcie w/w zadań było konsekwencją rozmów prowadzonych z dziekanami
wydziałów dyrektorami instytutów, opiekunami roczników i studentami. Wszystkie grupy
społeczności akademickiej wskazały na konieczność ujęcia tego jakże istotnego problemu
w ramy formalno-prawne.
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Od roku akademickiego 2019/2200 w Uczelni powołany będzie Pełnomocnik Rektora,
który zajmować się będzie problematyką szerokorozumianego bezpieczeństwa w tym ochroną
studentów przed przemocą i dyskryminacją. Pełnomocnik po powołaniu będzie miał za zadanie
opracowanie szczegółowych procedur , które przedłożone zostaną do zatwierdzenia przez
Senat. Kwestie ochrony przed dyskryminacją zostały zapisane w § 19 punkt 12 nowego
Regulaminu studiów.
Na UP funkcjonuje Samorząd Studentów, w składzie którego są też studenci kierunku
ETI. Współpraca z samorządem odbywa się na różnych poziomach wsparcia studentów - od
przydzielania miejsc w akademikach, przez wsparcie w rozwiązywaniu sporów i konfliktów,
po wsparcie działalności naukowej studentów oraz współpracę przy realizacji wydarzeń,
organizatorem których jest INT (w tym realizacja projektów, na przykład „Poszukiwacze
wiedzy”).
INT ciągle doskonali system wsparcia studentów kierunku, dążąc do wypracowania
skutecznych wielopoziomowych działań, którymi studenci objęci są od momentu rekrutacji na
studia. Poza wsparciem ze strony kadry przy realizacji procesu dydaktycznego, od samego
początku studiów są planowane i realizowane działania, celem których jest budowanie postawy
proaktywnej studentów oraz zwiększenie ich świadomości bycia ważną częścią społeczności
akademickiej, mającą bezpośredni wpływ na ofertę dydaktyczną.
Już w trakcie spotkania inauguracyjnego studentów 1 roku studiów inżynierskich
prowadzone są dyskusje na temat oczekiwań studentów dotyczących ich kariery zawodowej po
ukończeniu studiów, przekazywane są informacje o ekonomicznych losach absolwentów
kierunku z wykorzystaniem informacji z ogólnopolskiego systemu monitorowania
Ekonomicznych
Losów
Absolwentów
szkół
wyższych
ELA
https://ela.nauka.gov.pl/pl/reports, możliwościach dodatkowego rozwoju, które oferuje
studentom uczelnia. Między innymi omawiane są możliwości wsparcia ze strony
Akademickiego Biura Karier (ABK), Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Biura Współpracy
Międzynarodowej, Samorządu Studenckiego, etc. Przeprowadzana jest również krótka ankieta,
z której możemy dowiedzieć się, czy kierunek był pierwszym wyborem kandydata/-ki, czy
kandydat/-ka przed rekrutacją zapoznał/-a się z planem i programem studiów, jakie były źródła
uzyskania informacji o kierunku.
Proces budowania postawy proaktywnej odbywa się w ścisłej współpracy z ABK
i obejmuje badania predyspozycji zawodowych studentów, indywidualne spotkania
z doradcami zawodowymi, warsztaty przygotowania CV. Studenci są zachęcani do
samodzielnej analizy sytuacji na rynku pracy poprzez korzystanie z portali typu
https://www.pracuj.pl/, udział w licznych Targach Pracy odbywających się w Krakowie (na
przykład https://www.absolvent.pl/talentdays/krakow-targi-pracy) w tym w Targach Pracy
organizowanych na UP, kiedy to INT ma unikatową możliwość zaproszenia firm, z którymi
Instytut od lat współpracuje.
Organizowane na UP Targi Pracy są świetną okazją do poszerzonej prezentacji firm,
bezpośredniego przekazania oczekiwań pracodawców w stosunku do przyszłych kandydatów,
zapoznania się z procedurą aplikacyjną. Organizowane przez Instytut wyjścia na Targi Pracy
są też wykorzystywane do uzyskania opinii pracodawców na temat kompetencji absolwentów
kierunku ETI w kontekście ich przydatności na rynku pracy. Zebrane przez studentów
informacje są przedmiotem omówienia z Dyrekcją Instytutu, członkami Zespołu do Spraw
Jakości Kształcenia, jak również są przedmiotem dyskusji w gronie przedstawicieli IZ,
studentów oraz kadry Instytutu w czasie Okrągłych Stołów z Pracodawcami. Działania te mają
na celu zwiększenie świadomości studentów, jako aktywnych uczestników procesu
kształtowania oferty dydaktycznej INT, o ich współodpowiedzialności za jej kształt.
Kolejnym działaniem jest zorganizowanie uczestnictwa studentów w targach
branżowych (lista w załączniku I.8.3). W czasie targów studenci mają możliwość uczestniczyć
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w seminariach naukowych, warsztatach, demonstracjach, mogą też pracować nad
zbudowaniem własnej bazy firm, w których chcieliby w przyszłości podjąć pracę, a w czasie
studiów zrealizować praktyki lub staże. W czasie targów studenci pracują zespołowo, zbierając
informacje w wybranych tematach, skonsultowanych z opiekunem grupy, na podstawie których
są przygotowywane prezentacje. Najlepsze referaty są wygłaszane na sesjach naukowych kół
studenckich, między innymi w czasie organizowanych Tygodni Jakości Kształcenia.
Budowanie pomostu pomiędzy uczeniem się a rynkiem pracy odbywa się również
poprzez zaproszenie firm do wygłoszenia referatów na seminariach naukowych
organizowanych w INT (w których udział biorą również studenci) oraz spotkaniach
pracodawców ze studentami wyższych roczników, które oczekują wsparcia w poszukiwaniu
miejsca do odbycia praktyk/staży/podjęcia pracy. Wynikiem takich spotkań są między innymi
organizowane przez firmy zewnętrzne szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych
i miękkich (Akademia IBM - cykl warsztatów z efektywnej komunikacji, wystąpień
publicznych, Excela, Design Thinking; szkolenia w firmie HERZ w zakresie odnawialnych
źródeł energii; szkolenia z projektowania w Solidworks).
Ważnym elementem wsparcia studentów w procesie kształtowania w nich postawy
proaktywnej są spotkania z absolwentami kierunku, którzy osiągnęli sukces w karierze
i poznanie ich przepisów na osiągnięcie dobrej pozycji życiowej. Takie spotkania są
organizowane przy okazji Inauguracji roku akademickiego, Tygodni Jakości Kształcenia,
konferencji, seminariów naukowych, organizowanych szkoleń, wizyt studyjnych w firmach.
Spotkania z absolwentami kierunku w opinii studentów są niezwykle inspirujące i motywujące
do wzięcia spraw związanych z własną karierą w swoje ręce.
W wyniku realizacji licznych projektów dydaktycznych (w tym stażowych), współpracy
z absolwentami, przedstawicielami HR w INT opracowano jedną z najbardziej skutecznych
form motywacji i stymulacji studentów, jaką jest ich świadoma praca nad CV, podjęta od
momentu rozpoczęcia studiów. Jest ona kwintesencją proaktywnej postawy studenta oraz
wyrazem jego odpowiedzialności za powodzenie na rynku pracy.
Zgodnie z opracowaną metodą student już na początku studiów wybiera idealne miejsce
przyszłej pracy, uwzględniając przy tym własne predyspozycje zawodowe. Różnica pomiędzy
kompetencjami, które student jest w stanie zdobyć w czasie studiów w ramach oferty
dydaktycznej, a wymaganiami pracodawcy, wskazanymi w ogłoszeniu o pracy, stanowi listę
kompetencji do uzupełnienia. Wykorzystując możliwości dokształcania stworzone na uczelni
przez Akademickie Biuro Karier, INT, biorąc udział w projektach dydaktycznych,
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, samodzielną pracę,
studenci są w stanie osiągnąć niezbędny do aplikowania o wymarzoną pracę poziom
kompetencji. Na każdym etapie tego procesu każdy student/-ka może liczyć na życzliwe
wsparcie ze strony pracowników INT i Uniwersytetu Pedagogicznego.
Kryterium 9
I.9 Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i
osiąganych rezultatach
Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-29/2015 w sprawie udostępniania informacji
publicznej przez Uniwersytet Pedagogiczny (aneksowane zarządzeniem ZR/Z2015R029A)
oraz decyzją Rektora nr R/D.0201-14/2015 w sprawie upoważnień w zakresie udostępniania
informacji publicznej przez Uniwersytet Pedagogiczny, regulują publiczny dostęp do
Informacji przekazywanych przez Uniwersytet Pedagogiczny.
Informacje dotyczące prowadzonych studiów są ogólnodostępne, na stronie internetowej
Uniwersytetu Pedagogicznego, poprzez link do strony Instytutu Nauk Technicznych, jak
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również bezpośrednio na stronie Instytutu Nauk Technicznych http://technika.up.krakow.pl/.
Informacje na stronie przedstawione są w zwięzły i czytelny sposób, częściowo w formie
tabelarycznej jak również w postaci informacji graficznej. Struktura strony została zbudowana
w taki sposób aby intuicyjnie, czytelnie i łatwo się po niej poruszać i łatwo odszukać
informacje. Nad czytelnością i aktualnością strony czuwa zespół trzech pracowników INT.
W zakładce „Studia” zamieszczono wszelkie informacje dotyczące m.in.
charakterystyki prowadzonych kierunków w tym: celu studiów, sylwetki absolwenta, oraz
informacji dotyczących prowadzonych specjalności (kart poszczególnych kursów, planów i
programów studiów z uwzględnieniem studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz
podyplomowych). Osobną zakładkę przeznaczono na informację dotyczące warunków
rekrutacji na studia. W zakładce „Dla Studenta” znajdują się bieżące informacje, w tym te
dotyczące programów stażowych, praktyk nauczycielskich i nienauczycielskich. Umieszczono
w niej także informację o pracach dyplomowych, ofercie stypendialnej jak również wzory
dokumentów obowiązujących w uczelni. W tabeli 9.1 szczegółowo przedstawiono zapewnienie
konkretnych informacji na stronie Instytutu (odnośniki do lokalizacji).
Tabela 9.1 Zapewnienie informacji na stronach internetowych
Lp.

1

2
3
4

5

6
7
8
9
10

11

Zapewnienie informacji na stronach internetowych

Sylwetka absolwenta
(cele kształcenia, w tym
wskazanie obszarów
zatrudnienia/branż
zawodowych i
możliwości dalszego
kształcenia)
Przyznawane kwalifikacje
i tytuły zawodowe
Zasady rekrutacji
Zasady potwierdzania
efektów uczenia się
uzyskanych poza
szkolnictwem wyższym
Zasady uznawania
efektów uczenia
uzyskanych w
szkolnictwie wyższym
Kierunkowe efekty
uczenia się
Aktualne programy
studiów
Sylabusy
Kompletność sylabusów
Zasady przeprowadzania i
zaliczania praktyk
zawodowych

12

Zasady dyplomowania
(kryteria merytoryczne)
Erasmus

13

MOST

http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/edukacjatechniczno-informatyczn.html

http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/edukacjatechniczno-informatyczn.html
http://technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/rekrutacja.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/efekty-uczeniasie.html

http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/efekty-uczeniasie.html

http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/efekty-uczeniasie.html
http://technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/studia.html
http://technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/kartykursow.html
http://technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/kartykursow.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/praktykinauczycielskie.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/praktykiinzynierskie.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/egzamindyplomowy.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/programymobilnosci-studentow.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/programymobilnosci-studentow.html
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14

15
16
17
18
19
20

21

Informacje o
wykładowcach ( w tym
godziny konsultacji i
możliwość kontaktu
Harmonogram zajęć
Regulamin studiów
Pomoc materialna i
sprawy bytowe
Informacje dla studentów
niepełnosprawnych
Biuro Karier
Dane dotyczące losów
zawodowych
absolwentów
Informacje dotyczące
funkcjonowania systemu
zapewnienia jakości
kształcenia (w tym o
wnioski ankietyzacji
studentów)

http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/konsultacje.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/strukturaorganizacyjna-iii.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/pracownicy.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/rozklady-z.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/dlastudenta.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/stypendia-ipomoc-materialna-ii.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/dlastudenta.html
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/dlastudenta.html
http://www.technika.up.krakow.pl/pl/sucess-story.html

http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/kierunkowyzespol-ds-jakosci-ksz.html

Pozycjonowanie strony to jeden z ważniejszych aspektów na których opiera się szybkie
wyszukiwanie informacji znajdujących się na stronie Instytutu Nauk Technicznych. W ramach
rozpowszechniania informacji dotyczących studiów prowadzonych przez Instytut Nauk
Technicznych prowadzone są od 2014 kampanie reklamowe Google AdWords, obecnie Google
Ads. Zastosowanie rozwiązania Google powoduje odpowiednie pozycjonowanie strony w
wyszukiwarce internetowej oraz przekierowanie na stronę www.technika.up.krakow.pl.
Ostatnia rekrutacja śródroczna na kierunek Edukacja Techniczno – Informatyczna zakończona
w lutym 2019r. trwająca 13 dni wykazała, że pozycjonowaną stronę reklamującą rekrutację (za
pomocą Google Ads) wyświetlono 17 936 razy. Zarejestrowano 750 bezpośrednich wejść na
stronę rekrutacji Instytutu. Najczęstszymi słowami kluczowymi umożliwiającymi odnalezienie
w Internecie kierunków prowadzonych w Instytucie były:
(CTR=liczba kliknięć / liczba wyświetleń)
- Studia Techniczno Informatyczne - CTR=3,14 %, (13 259 wyświetleń),
- Studia Informatyczne - CTR=5,18 %, (1158 wyświetleń),
- Uczelnie w Krakowie - CTR=9,42 %, (987 wyświetleń),
- Studia Inżynierskie - CTR=3,67 %, (954 wyświetleń),
Dodatkowo Instytut wykorzystuje inne formy reklamy np. reklamy wyświetlane na
bilbordach, ulotki, jak również reklamę na portalach i w serwisach społecznościowych (Instytut
Nauk Technicznych posiada swój profil na portalu społecznościowym Facebook).
Prowadzone w Uniwersytecie Pedagogicznym różne wydarzenia, m.in. Dni Otwarte, Noc
Naukowców, również są wykorzystywane w celu przekazania Interesariuszom Zewnętrznym
informacji dotyczącej studiów jak również oprowadzają zainteresowanych po
specjalistycznych laboratoriach. Wszystkie te formy przekazu informacji pozwalają na
realizację założonego celu, którym jest ułatwienie dotarcia z informacją o kierunkach
realizowanych w INT do potencjalnych kandydatów na studia, jak również usprawnienie
pozyskiwania informacji obecnym studentom i pracownikom.
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Kryterium 10
I.10 Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i
doskonalenie programu kształcenia
Obowiązujący wewnętrzny system jakości kształcenia w Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie jest regulowany Zarządzeniem Rektora nr R/Z.0201-8/2013 z
dnia 15 kwietnia 2013 r. (aneksowane 3 kwietnia 2014 i 23 lutego 2015). W związku z
niniejszym zarządzeniem, od 1.10.2013r. została utworzona hierarchiczna struktura
zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, na którą składają się następujące elementy:
 Prorektor ds. Kształcenia,
 Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia,
 Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia,
 Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia,
 Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia.
Prorektor ds. Kształcenia sprawuje nadzór nad całością wewnętrznego systemu
zapewniania jakości kształcenia. Dba również o doskonalenie tego systemu.
Do zadań Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:
 sporządzanie i przedkładanie Rektorowi, na podstawie raportów Zespołów Wydziałowych,
zbiorczych corocznych sprawozdań dotyczących jakości kształcenia, a także ocena pracy
Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia oraz całego wewnętrznego systemu
jakości funkcjonującego w Uczelni,
 doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w całej Uczelni oraz
inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia jakości.
Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia podejmują działania na rzecz zapewniania
i doskonalenia jakości kształcenia na danym Wydziale. W skład Wydziałowego Zespołu ds.
Jakości Kształcenia wchodzą: przewodniczący - Dziekan Wydziału, koordynatorzy ds. jakości
kształcenia z jednostek naukowo-dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału (będący
nauczycielami akademickimi realizującymi zajęcia na kierunku prowadzonym przez Wydział,
dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy), przedstawiciel doktorantów –
wskazany przez Samorząd Doktorantów - jeśli dany Wydział prowadzi studia III stopnia,
przedstawiciel studentów - odpowiednio z każdego kierunku, wskazany przez Samorząd
Studentów.
Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:
 przygotowanie corocznego arkusza oceny własnej Wydziału,
 współpraca z Kierunkowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia przy kontrolowaniu
kończących się cykli studiów,
 opiniowanie i akceptowanie kierunkowych efektów kształcenia dla nowych kierunków
projektowanych na Wydziale,
 sprawdzanie nowych programów i planów studiów przed ostatecznym ich zatwierdzeniem
przez Radę Wydziału,
 bieżące monitorowanie procesu spełniania wymagań dotyczących kwalifikacji nauczycieli
akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów,
 zapewnienie spójności strategii rozwoju Wydziału ze strategią rozwoju Uczelni,
 promowanie wysokiej kultury jakości w jednostce, z uwzględnieniem prowadzonych przez
jednostkę studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich,
 analiza wyników testu satysfakcji studenta.
Zespoły Kierunkowe ds. Jakości Kształcenia powołuje Kierownik jednostki naukowodydaktycznej prowadzącej kierunek studiów. W skład Zespołu wchodzą: Kierownik jednostki
naukowo-dydaktycznej (w Instytucie Nauk Technicznych jest to wicedyrektor ds.
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dydaktycznych), Koordynator ds. jakości kształcenia oraz co najmniej jeden nauczyciel
akademicki prowadzący zajęcia na danym kierunku.
Do zadań Komisji Kierunkowej należy w szczególności:
 zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku, w tym przygotowanie
raportu pod koniec danego cyklu studiów;
 przygotowywanie corocznego sprawozdania dotyczącego systemu jakości kształcenia na
kierunku/kierunkach dla Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 organizowanie spotkań z opiekunami roczników, studentami, pracownikami,
interesariuszami zewnętrznymi, celem analizy planów i programów studiów oraz kart
kursów;
 realizacja rozwiązań służących doskonaleniu jakości kształcenia na danym kierunku
studiów.
Zapewnienie wysokiego poziomu jakości procesu dydaktycznego stanowi jeden
z priorytetów realizacji procesu dydaktycznego na kierunku edukacja technicznoinformatyczna, prowadzonym w Instytucie Nauk Technicznych. Każdy kierunek posiada
oddzielny zespół d/s jakości kształcenia. Plany i programy studiów są dyskutowane na
zebraniach Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia oraz na posiedzeniach Rady
Instytutu Nauk Technicznych.
Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia w trakcie spotkań przeprowadzają
weryfikację programów studiów i efektów kształcenia oraz analizę ich zgodności z przyjętymi
założeniami. W trakcie spotkań Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia analizuje się
również plany studiów pod kątem koordynacji między przedmiotami, właściwej kolejności
przedmiotów, zmiany części kursów na bardziej dopasowane do ścieżki edukacyjnej.
Narzędzia weryfikacji efektów kształcenia zostały przedstawione w kartach kursu.
Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są regularnej
weryfikacji, a sposoby weryfikacji dostosowane są do rodzaju efektów kształcenia. W kartach
kursów wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia kursu a sposobami weryfikacji
osiąganych w trakcie prowadzenia kursu efektów kształcenia. Forma zaliczenia kursu
rozumiana jest jako: zaliczenie, zaliczenie z oceną oraz egzamin, i jest ustalona dla każdego
przedmiotu zarówno w karcie kursu, jak i w planie studiów. Przypisanie danej formie zaliczenia
kursu konkretnych narzędzi pozwalających sprawdzić osiągnięcie przez studenta określonego
efektu kształcenia jest ściśle związane z możliwością i sposobem weryfikacji danego efektu.
Poszczególne efekty realizowane w ramach danego kursu mogą być weryfikowane za pomocą
więcej niż jednego narzędzia.
Przyjęto następujące formy/narzędzia sprawdzania efektów kształcenia:
 egzamin ustny,
 egzamin pisemny,
 zindywidualizowane i zespołowe prace np. esej, projekt, referat,
 zajęcia terenowe,
 gry dydaktyczne,
 ćwiczenia w szkole,
 e-learning,
 praca laboratoryjna
 udział w dyskusji
Przygotowując program kształcenia, plany studiów oraz dokonując ich corocznego
przeglądu, Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia analizuje zgodność efektów
kierunkowych z efektami realizowanymi na poszczególnych kursach. Analizuje czy
sformułowane efekty są realne do osiągnięcia, a nakład pracy (wyrażony liczbą punktów ECTS)
i formy sprawdzania (zaznaczone w karcie kursu) gwarantują ich realne osiągnięcie.
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Ocena i weryfikacja efektów kształcenia odbywa się dwutorowo. Z jednej strony
członkowie Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oceniają plany i programy studiów
oraz poszczególne moduły specjalnościowe a kierownicy zakładów prowadzą hospitację zajęć.
Z drugiej strony dokonuje się oceny jakości prowadzonych zajęć poprzez analizę anonimowych
kwestionariuszy ankiet wypełnianych przez studentów po zakończeniu poszczególnych
kursów.
Jednym z kluczowych czynników wpływających na realizowanie programu kształcenia
jest zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych w kształtowanie programu studiów. Studenci
realizują to wypełniając ankietę oceniającą poziom satysfakcji z założeń oraz realizacji
programu kształcenia. Przedstawiciele studentów uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału
i Rady Instytutu Nauk Technicznych oraz w zebraniach Zespołów ds. Jakości Kształcenia,
wyrażając swoje opinie mają wpływ na kształtowanie programu studiów. Do interesariuszy
wewnętrznych mających udział w kształtowaniu programu studiów należy zaliczyć także
pracowników naukowych Instytutu, bezpośrednio zaangażowanych w proces kształcenia,
pracowników administracji uczelni, m.in. Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą oraz Biura
Promocji i Karier, które rozpoczęło badania losów absolwentów wszystkich kierunków
studiów. Drugim kluczowym elementem jest zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych
w proces projektowania planów i programów studiów. W przypadku kierunku edukacja
techniczno-informatyczna opinie interesariuszy zewnętrznych są niezwykle ważne przy
modernizacji planów i programów studiów. Instytut Nauk Technicznych współpracuje w tym
zakresie z wieloma firmami, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi koncernami i stara
się uwzględniać ich sugestie dotyczące planów i programów studiów. Baza interesariuszy
zewnętrznych to ponad 50 różnych podmiotów o różnym profilu działalności, m.in. Delphi
Poland, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Viessmann, Herz i wiele innych.
Efektem współpracy są:
 dokumentacja z praktyk i staży odbytych w firmach;
 raporty ze spotkań (tzw. okrągłych stołów) z pracodawcami;
 wywiady z pracodawcami odnośnie ich oczekiwań co do kompetencji absolwentów,
prowadzone np. w czasie targów pracy.
Dokumenty te stanowią cenne źródło informacji, pozwalające na dostosowywanie
efektów kształcenia do wymagań rynku pracy (więcej szczegółów zawiera Kryterium 6).
Podsumowując, jakość kształcenia stanowi w Instytucie Nauk Technicznych jeden
z priorytetów działania i jest ona uwzględniana w procesie dydaktycznym począwszy od etapu
projektowania nowych planów i programów studiów, poprzez ich coroczną kontrolę
i modernizację (ze szczególnym uwzględnieniem uwag i opinii interesariuszy wewnętrznych
i zewnętrznych), udział w różnego rodzaju projektach (np. "Kompetentny student - dobry
pracownik", "Czas na staż", Program Rozwoju Kompetencji w ramach projektu "Uczelnia
najwyższej jakości - UP to the Top"), organizację wydarzeń promujących jakość kształcenia
(Wydziałowy Tydzień Jakości Kształcenia), aż po coroczną kontrolę pracowników
prowadzących zajęcia (hospitacje, ocena zajęć przez studentów poprzez ankiety, opiniowanie
zgłaszanych tematów prac dyplomowych przez Radę Instytutu). Instytut Nauk Technicznych
stara się także promować tzw. kulturę jakości kształcenia, uświadamiając wszystkich
pracowników i studentów, iż każdy może mieć wpływ na podnoszenie jakości kształcenia
poprzez zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości, uwag czy własnych propozycji
dotyczących modernizacji procesu kształcenia.
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Wykaz załączników do części I raportu



























Załącznik I.1.1 Studenci - osiągnięcia
Załącznik I.1.2 Programy studiów na rok akademicki 2019/2020
Załącznik I.2.1 Dziedziny i dyscypliny naukowe przypisane do kierunku edukacja
techniczno-informatyczna (2019/20)
Załącznik I.2.2 Harmonogram realizacji zajęć objętych planem studiów stacjonarnych I
stopnia na kierunku ETI
Załącznik I.2.3 Przykładowa struktura modułu specjalnościowego: technika z
informatyką
Załącznik I.2.4 Struktura zajęć kierunkowych na studiach niestacjonarnych Struktura
zajęć kierunkowych na studiach niestacjonarnych I stopnia dla cyklu rozpoczynającego
się od 2019/20
Załącznik I.2.5 Struktura zajęć modułu specjalnościowego: technika z informatyką
(nauczycielska) na studiach niestacjonarnych I stopnia dla cyklu rozpoczynającego się od
2019/20
Załączniku I.2.6 Struktura przedmiotów objętych planem studiów stacjonarnych II
stopnia 3 semestralnych na kierunku ETI wraz z przykładowym modułem
specjalnościowym: mechatronika
Załącznik I.2.7 Zestawienie proporcji godzin przypisanych poszczególnym formom zajęć
Załącznik I.2.8 Praktyka zawodowa inżynierska odbywa się w instytutach i placówkach
naukowo-badawczych oraz zakładach przemysłowych, instytucjach i organizacjach
według wykazu przygotowanego przez INT
Załącznik I.2.9 Porozumienie z Przedsiębiorstwem (wzór)
Załącznik I.2.10 Indywidualny program praktyki (wzór)
Załącznik I.2.11 Zaświadczenie Zakładu Pracy o odbytej praktyce zawodowej studenta
(wzór)
Załącznik I.2.12 Praktyka zawodowa pedagogiczna
Załącznik I.3.1 Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na studia w roku 2019/2020
dla kierunku ETI dla wszystkich trybów i form studiów
Załącznik I.3.2 Zestawienie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne na kierunku ETI w latach 2016-2019
Załącznik I.3.3 Limity przyjęć na kierunku ETI
Załącznik I.3.4 Matryce dobru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się
w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez
studentów na praktykach zawodowych ciągłych i śródrocznych
Załącznik I.4.1 Inne kompetencje zawodowe i dydaktyczne pracowników Instytutu
Techniki - informacja o studiach, kursach, studiach podyplomowych, szkoleniach, których
treści wykorzystywane są w procesie dydaktycznym
Załącznik I.4.2 Charakterystyki nauczycieli akademickich
Załącznik I.4.3 Zestawienie grantów z lat 2013 - 2019
Załącznik I.4.4 Wybrane, najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne Instytutu w ostatnich 5
latach
Załącznik I.5.1 Infrastruktura
Załącznik I.6.1 Lista projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków
Unii Europejskiej realizowanych w Instytucie Nauk Technicznych
Załącznik I.6.2 Ankieta Studenta
Załącznik I.7.1 Sprawozdanie z Międzynarodowych warsztatów strategicznych "Strategia
doskonałości - warsztaty interdyscyplinarne" 2019r.
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Załącznik I.7.2 Sprawozdanie z cyklicznej międzynarodowej konferencji ETOPIM 2018r.
Załącznik I.7.3 Program międzynarodowej studenckiej naukowej konferencji DIALOG
Załącznik I.8.1 Seminaria naukowe organizowane na UP i na zewnątrz
Załącznik I.8.2 Prace naukowe i projekty
Załącznik I.8.3 Lista uczestnictwa studentów w targach branżowych
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów
Studia techniczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie mają
wieloletnią tradycję sięgającą ponad 50 lat – pierwsze studia uruchomiono na kierunku
ogólnozawodowym (sekcje: elektryczna i mechaniczna) w 1966 roku. Już rok później otwarto
studia o szerszym profilu pod nazwą wychowanie techniczne, których nazwa następnie uległa
zmianie na edukacja techniczno-informatyczna – było to w latach dziewięćdziesiątych, w
wyniku ogólnopolskich regulacji prawnych. Pierwotnie na kierunku ETI kształcono nauczycieli
przedmiotów technicznych, jednak wraz ze zmianami na rynku pracy oraz potrzeb gospodarki
poszerzono formułę uzyskując uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego inżyniera, a
następnie uruchomiono specjalności nienauczycielskie, których profile są dostosowywane do
potrzeb społeczno-ekonomicznych Polski, a obecnie również wspólnego rynku i krajów Unii
Europejskiej. Zwrócenie uwagi na powyższe fakty jest pokreśleniem pierwszych z wielu
mocnych stron naszej oferty edukacyjnej, jaką jest kierunku ETI, do których zaliczają się
ugruntowane tradycją: wiedza, umiejętności, sprawdzone procedury, doświadczona i
kompetentna kadra oraz infrastruktura i otoczenie techniczne, gwarantujące najwyższą jakość
kształcenia politechnicznego również z silnym ukierunkowaniem na zawód nauczyciela.
Oprócz solidnych fundamentów kierunku ETI, mocne jego strony zostały wskazane w
poniższej tabeli, w której zamieszczono również wyniki analizy ukazujące szanse, słabości i
zagrożenia.
POZYTYWNE
Mocne strony

Czynniki wewnętrzne









politechniczne,
interdyscyplinarne 
kształcenie
z
elementami
humanizującymi, dające absolwentom
szeroką wiedzę i umiejętności techniczne
i inżynierskie w zakresie kluczowych
dyscyplin,
kompetencje
społeczne,
niezwykle istotne zarówno w pracy
nauczyciela jak i na innych stanowiskach,
zapewniające absolwentom kierunku
dużą mobilność na rynku pracy

kształcenie w oparciu o ekspercką
i perspektywiczną kadrę Instytutu, co
jest potwierdzone awansami naukowymi,
dużą liczbą publikacji w renomowanych
czasopismach, realizowanymi grantami
naukowo-badawczymi (NCN i NCBiR;
obecnie na ok. 3 mln zł), a także kategorią
A w wiodącej dyscyplinie naukowej
infrastruktura
i
wyposażenie
laboratoriów dostosowane do realizacji
tematyk
z
różnych
dyscyplin
naukowych, ujętych w planach i
programach studiów

bardzo dobra współpraca Instytutu z
OSG, w tym przy realizacji projektów
dydaktycznych, wynikiem czego oferta

NEGATYWNE
Słabe strony
relatywnie
niskie
wskaźniki
wykorzystania e-learningu w procesie
kształcenia, wynikające z doświadczenia
i
przekonania
pracowników
o
niekorzystnym rachunku nakładu pracy na
przygotowanie kursu a uzyskiwanymi
efektami uczenia się, słabszymi niż w
przypadku zajęć prowadzonych w
kontakcie bezpośrednim.
ograniczona
ilość
przedmiotów
realizowanych w języku obcym, na co
wpływ mają dwa główne czynniki:
większość
treści
obfituje
w specjalistyczną terminologię, której
przekaz w języku obcym sprawia
trudności pracownikom, a zrozumienie
studentom, z tym prawdopodobnie
powiązany jest drugi czynnik, tj.
większość studentów preferuje j. polski
jako wykładowy – być może również ze
względu na słabszą znajomość języka
obcego (głównie angielskiego)
mała liczba studentów korzystających z
programów ERASMUS+ oraz MOST
spowodowana bardzo dużym odsetkiem
studentów
łączących
pracę
ze
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kształcenia na kierunku ETI jest
bardzo dobrze dostosowana do
wymogów rynku pracy

społeczność akademicka jednocząca
Interesariuszy
Wewnętrznych
i Zewnętrznych w celu jak najlepszego
dostosowania oferty kształcenia do ich
wymogów,
wspierająca
kadra
i aktywni studenci, wspólnie działający
zgodnie z deklaracją społecznej
odpowiedzialności Uczelni

Zagrożenia

Szanse


Czynniki zewnętrzne







rosnące zapotrzebowanie na rynku
pracy na pracowników posiadających
interdyscyplinarną
wiedzę
inżynieryjno-techniczną z elementami
informatyki
rosnące zainteresowanie pracodawców
podjęciem współpracy z Instytutem w
celu lepszego dostosowania kształcenia
na kierunku ETI do wymogów rynku
pracy, w tym w zakresie organizacji
praktyk i staży
prognoza
zwiększenia
zapotrzebowania
na
nauczycieli
przedmiotów
technicznych
i informatycznych,
dobrze
przygotowanych do zawodu
obserwowane
zwiększenie
popularności kierunku oraz zgłaszanie
się coraz lepiej przygotowanych
kandydatów na studia, będące
wynikiem wprowadzenia skutecznych
procedur dbania o wysoką jakość
kształcenia, skutkujące miedzy innymi
zwiększeniem poziomu satysfakcji
studentów i absolwentów kierunku, w
tym poprawą ich ekonomicznych losów

studiowaniem oraz niewystarczającym
poziomem znajomości języka obcego.
ograniczenia dostępu do najnowszych
technologii i urządzeń, wynikające z
niedofinansowania sektora szkolnictwa
wyższego i nauki








znaczne różnice w liczbie kandydatów
przyjętych na studia a absolwentów
kierunku
znikome zainteresowanie studentów
wyborem specjalności nauczycielskiej
zmiany w prawodawstwie polegające na
przypisaniu danego kierunku studiów do
jednej wiodącej dyscypliny, będące
zagrożeniem dla interdyscyplinarności
ograniczenia
w
finansowaniu
doposażenia
laboratoriów
dydaktycznych w nowoczesny sprzęt Instytut, ale i Uczelnia dysponują
ograniczonymi
zasobami
umożliwiającymi realizację zakupów
jedynie w zakresie do kilkudziesięciu tys.
zł

Analizując zdiagnozowane zagrożenia można stwierdzić, że ryzyko wystąpienia silnego
negatywnego ich wpływu na rozwój kierunku jest umiarkowane, gdyż:


Liczba studentów podejmujących studia jest wystarczająca, aby nawet po kolejnych
redukcjach liczba absolwentów kierunku była akceptowalna. Poza tym rekrutacja na
bieżący rok akademicki wskazuje na wzrost liczby kandydatów oraz studentów, którzy
skutecznie podjęli studia. W celu zmniejszenia odsetka osób, które rezygnują ze studiów
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ze względu na problemy z przyswajaniem nowej wiedzy, spowodowane brakami na
poziomie szkoły ponadpodstawowej, jak co roku prowadzone są dodatkowe zajęcia z
przedmiotów, które najczęściej sprawiają trudność (matematyka, fizyka, informatyka).
Mała liczba studentów wybierających specjalność nauczycielską w danym roku
akademickim nie stanowi zagrożenia dla rozwoju kierunku, gdyż w ofercie są też inne
specjalności. O ile w zakresie informowania studentów o korzyściach wynikających z
uzyskania uprawnień pedagogicznych Instytut działa poprawnie, to na warunki
zatrudnienia w szkolnictwie nie ma wpływu, a w opinii studentów nie są one atrakcyjne.
Jednak gdyby nastąpiły pozytywne zmiany w tej kwestii, połączone z zainteresowaniem
ze strony studentów podjęciem specjalności nauczycielskiej, Instytut jest przygotowany do
natychmiastowego zwiększenia liczby kształconych nauczycieli.
Jako że interdyscyplinarny charakter studiów w opinii kadry Instytutu i studentów jest ich
atutem, Instytut poczynił starania do zachowania tego waloru. Uwzględniając, że wiodącą
dyscypliną naukową w Instytucie jest inżynieria materiałowa oraz że jej elementy
występują w innych dyscyplinach wspierających kierunek ETI (np. materiały w
elektrotechnice, elektronice, budownictwie, odnawialnych źródłach energii, itd.), przy
projektowaniu oferty kształcenia odniesienie do efektów uczenia się w zakresie inżynierii
materiałowej pojawia się w wielu przedmiotach, nie związanych bezpośrednio z tą
dyscypliną.
Największym zagrożeniem dla dynamicznego rozwoju kierunku są ograniczenia
finansowe w zakresie pozyskania większych środków na zakup najnowszych technologii i
urządzeń. Mimo że obecne wyposażenie laboratoriów i pracowni w Instytucie zapewnia
realizację postawionych zadań w zakresie kształcenia, Instytut od dłuższego czasu czyni
intensywne starania o uzyskanie dodatkowych środków na doposażenie laboratoriów.

Wczesne zdiagnozowanie słabych stron kierunku (patrz tabela) umożliwiło podjęcie
odpowiednich starań, i tak:




Z początkiem bieżącego roku akademickiego zatrudniono specjalistę, który posiada wiedzę
i doświadczenie w organizacji oraz stosowaniu E-learningu dla celów nauczania treści
o charakterze technicznym. Opracowany zostanie program popularyzacji tej metody wśród
pracowników, przedstawione zostaną założenia dydaktyczne i wytypowane tematy
szczególnie predysponowane do tej metody uczenia się. Działania te są zbieżne z
aktywnością podejmowaną przez Uczelnię w rozwoju E-learningu, które polegają na
uruchamianiu nowej wersji platformy MOODLE , dającej większe możliwości i
zapewniającej łatwiejszą obsługę, o czym poinformowano na otwartym spotkaniu we
wrześniu br. Powinno to w znaczącym stopniu zwiększyć liczbę kursów w ten sposób
realizowanych.
Uruchomienie projektu Uczelnia najwyższej jakości – UP to the Top umożliwiło
nieodpłatny udział pracowników w kursie j. angielskiego na poziomie advanced, przy
czym warunkiem przystąpienia do projektu była deklaracja o wprowadzeniu tego języka
do procesu kształcenia. Drugim kierunkiem działań jest organizacja drugi już raz przyjazdu
profesora z USA, niezależnie od powodzenia wniosku złożonego do Fundacji Fulbright (o
finansowanie przyjazdu), w celu realizacji przez niego zajęć dydaktycznych również na
kierunku ETI. Trzeci kierunek to zwiększenie zainteresowania naszym Instytutem
pracowników naukowych w jednostkach zagranicznych korzystających z programu
ERASMUS+.
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Z kolei programy ERASMUS+ oraz MOST dla studentów wymaga przede wszystkim
aktywności z ich strony. Organizacja zajęć z profesorami z zagranicznych jednostek
naukowych w ubiegłym roku akademickim powinna przyczynić się do zwiększenia
zainteresowania wśród studentów studiowaniem w języku angielskim oraz zwiększyć ich
pewność siebie w tym zakresie. Ponadto podjęte zostaną starania o zwiększenie ilości i
jakości informacji o programie przez zorganizowanie spotkań z pracownikami
administracji Uczelni zajmującymi się programem oraz ze studentami, którzy już z niego
skorzystali.
Ograniczenia w dostępie do najnowszych i tym samym kosztownych technologii i
urządzeń bezpośrednio wiąże się z ograniczeniami finansowymi, o czym już wspominano
powyżej. W miarę możliwości pozyskiwane są jednak środki lub bezpośrednio sprzęt,
czego przykładem może być nowo otwarte laboratorium fotowoltaiczne, którego kluczową
częścią są cztery najnowsze panele zainstalowane na dachu budynku głównego Uczelni,
dzięki współpracy z Firmą ML System z Rzeszowa. O innych czynionych staraniach
mowa jest jeszcze poniżej przy omówieniu planów rozwoju kierunku.

Plany związane z rozwojem kierunku ETI obejmują pozyskanie najnowszych technologii i
na ich bazie poszerzanie zakresu kształcenia o nową tematykę z możliwością otwarcia nowych
specjalności. To powinno spowodować zwieszenie zainteresowania kierunkiem ETI również w
grupie najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Przyjęty kierunek rozwoju dla
ETI to wykorzystanie osiągnieć informatycznych (komputerowych) w zastosowaniach
inżynieryjno-technicznych. I tak, do technologii, o które czyniono już starania (pismo do
Kanclerz Uczelni – załącznik II.1.1) należą:
 wirtualna rzeczywistość (VR) docelowo stosowana w formie laboratorium jako
pomieszczenie z oprzyrządowaniem oraz
 sterowanie numeryczne w zakresie zespołu trenażerów wraz z dwoma obrabiarkami do
nauki programowania urządzeń CNC, a także kontynuacja prac w tematyce
 druk 3 D oraz
 odnawialne źródła energii w zakresie stosowania paneli fotowoltaicznych.
Pierwszy z wymienionych tematów jest nową koncepcją i zależnie od możliwości
finansowych będzie realizowany w formie docelowej (laboratorium), ale też mniej
kosztownych rozwiązań technicznych (możliwych do zastosowania w placówkach
oświatowych). Przeznaczenie dla kierunku ETI to realizacja zajęć dydaktycznych z
wykorzystaniem technologii VR, ale i stosowanie tej technologii w nauczaniu przez studentów
przedmiotów technicznych i informatycznych w placówkach oświatowych (ETI – specjalność
nauczycielska).
Na bazie laboratorium dydaktycznego obrabiarek CNC planowane jest stworzenie
specjalności nauczycielskiej (w ramach kierunku ETI) ukierunkowanej na kształcenie
nauczycieli zawodu. Projekt ten zakłada wykorzystanie potencjału kadry Instytutu i kształcenie
w zakresie (główne tematy): wiedza – materiały inżynierskie, techniki wytwarzania,
programowanie urządzeń CNC, mechatronika w budowie i obsłudze urządzeń CNC, wpływ
technologii CNC na ochronę środowiska oraz tematy związane z modułem psychologicznopedagogiczno-dydaktycznym; umiejętności – programowanie urządzeń CNC- jako trenażery
laboratoryjne. Uzupełnieniem kształcenia będą praktyki pedagogiczne oraz inżynierskie, te z
kolei realizowane w zakładach gdzie stosuje się technologię CNC. Należy nadmienić, że
pracownicy mają już doświadczenie z urządzeniami sterowanymi numerycznie, gdyż na
wyposażeniu Instytutu jest kilka takich urządzeń (grawerka mechaniczna, grawerka laserowa,
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drukarki 3D, a do końca br. zakupiona zostanie drążarka elektroiskrowa (grant NCN)).
Z wykorzystaniem powyższego laboratorium możliwe jest także wykonywanie prac naukowobadawczych nad niektórymi technologiami przetwarzania materiałów.
Druk 3D dla kierunku ETI to zajęcia dydaktyczne o szerokim spektrum –
projektowanie elementów, programowanie urządzenia, badanie właściwości wykonanych
elementów. Dla specjalności nauczycielskiej przewiduje się wprowadzenie druku 3D do
dydaktyki techniki i informatyki realizowanych w szkołach. Ponieważ na wyposażeniu
Instytutu jest już pięć drukarek 3D, pracujących w różnych metodach realizacji druku,
pracownicy mają doświadczenie w stosowaniu tej technologii. Doposażenie, o które czynione
będą starania to druk materiałów metalowych, wiąże się to jednak z bardzo dużymi nakładami
finansowymi. Należy zaznaczyć, że technologia ta jest już wykorzystywana w Instytucie do
realizacji prac naukowo-badawczych na materiałach stosowanych w medycynie (grant NCN)
oraz polimerowych. Dostęp do technologii 3D dla materiałów metalowych zwiększy znacząco
potencjał zarówno dydaktyczny jak i naukowy Instytutu.
Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jako źródło energii odnawialnej ma w
Instytucie swoją historię (współpraca z firmą Viessmann), jak i perspektywy – rozwiniecie
współpracy z firmą (ML System). Otwarte niedawno nowoczesne laboratorium posłuży
dydaktyce również na kierunku ETI oraz pracom naukowo-badawczym nad wykorzystaniem
nowego typu paneli w warunkach atmosferycznych środowiska krakowskiego.
Podsumowując, plany i perspektywy rozwoju kierunku ETI są jasno
sprecyzowane. Uwzględniono w nich najnowsze trendy w gospodarce, otoczeniu
społeczno-ekonomicznym Polski i Unii Europejskiej, a także zainteresowania młodzieży.
Niewątpliwie przełoży się to do dalszego zwiększenia popularności Kierunku,
podniesienia jego jakości i atrakcyjności oraz przyczyni się do polepszenia
ekonomicznych losów jego absolwentów.

(Pieczęć uczelni)

…………………………………………………
(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)

…………………………………………
(podpis Rektora)
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Część III. Załączniki
1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów załącznik III.1.1
2. Wykaz materiałów uzupełniających:












Załącznik III.2.1 Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany
zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861).
Załącznik III.2.2 Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim,
w którym przeprowadzana jest ocena.
Załącznik III.2.3 Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
obowiązujący w semestrze roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla
każdego z poziomów studiów.
Załącznik III.2.4 Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób
prowadzących zajęcia lub grupy zajęć
Załącznik III.2.5 Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w
celu usunięcia błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze
naprawczym sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i
ocena skutków tych działań.
Załącznik III.2.6 Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów
i innych obiektów, w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym
kierunku ,a także informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych
i informacyjnych.
Załącznik III.2.7 Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany wg lat.
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