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1.  Poziom/y studiów: I i II stopnia 

2.  Forma/y studiów: stacjonarne 

3.  Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek2,3: inżynieria 

środowiska, obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych 

 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Obowiązujące efekty uczenia się dla studiów I i II stopnia znajdują się w Części III. Załączniki, 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających, Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć 

do raportu samooceny.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do raportu samooceny oraz tych, które należy przygotować do 

wglądu w czasie wizytacji zawiera Załącznik nr 2. 
2
 Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
3
 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku 

dodyscyplinnaukowychlubartystycznychokreślonychwprzepisachwydanychnapodstawieart.5ust.3ustawy podają 

dane dotyczące dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Prezentacja uczelni 

 Misja i strategia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyznaczone są 

katolicką tożsamością zapisaną w nazwie Uniwersytetu, dziedzictwem jego Patrona oraz 

dewizą Deo et Patriae. Jest to zobowiązanie, które wyraża się w dbałości o wysoki poziom 

badań naukowych i kształcenia akademickiego, pogłębianie i upowszechnianie 

chrześcijańskiej wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności, troskę 

o zachowanie i rozwój tradycji Ojczyzny i formowanie w tym duchu młodego pokolenia. 

Kontynuując dzieło i wizję założyciela naszej Uczelni ks. Idziego Radziszewskiego, 

Uniwersytet prowadzi badania naukowe w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształci       

 i wychowuje, współtworzy chrześcijańską kulturę oraz troszczy się, by treścią Ewangelii 

przepajać kategorie myślenia, kryteria ocen i normy działania. 

Kształcenie na kierunku inżynierii środowiska jest zgodne z misją i strategią                 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II sformułowaną w Uchwale nr 740/III/1                        

Senatu KUL z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju KUL na lata                    

2014-2020.  

Zgodnie z wprowadzoną strategią Uczelnia bierze pod uwagę wyzwania, przed którymi 

stoi obecnie Uniwersytet i które istotnie wpływają na zredefiniowanie celów strategicznych 

Uczelni. Wymienić tu należy przede wszystkim: zmiany demograficzne powodujące 

zmniejszanie się liczby kandydatów na studia, spadek zainteresowania tradycyjnymi 

kierunkami studiów, zwłaszcza humanistycznymi oraz zmieniające się ustawodawstwo 

w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki w formie preferencji kierunków mających 

bezpośrednie przełożenie na praktykę zawodową oraz wiązanie nauki z zastosowaniami 

w gospodarce.  

Pierwszy Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli utworzono w 2004 r. W obecnym 

kształcie pod nazwą Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie funkcjonuje 

od 2014 roku.  

W ramach Wydziału funkcjonują trzy instytuty: Instytut Pedagogiki, Instytut Prawa 

i Ekonomii, Instytut Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska jest najmłodszym 

instytutem Wydziału, utworzonym w 2012 roku. Na kierunku inżynierii środowiska studia 

stacjonarne I stopnia studenci kształcą się od roku akademickiego 2008/2009, a na kierunku 

inżynieria środowiska II stopnia od roku akademickiego 2014/2015. 
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W strukturze Wydziału jest ogółem 12 katedr, 2 pracownie oraz biblioteka wydziałowa.  

Na infrastrukturę Wydziału składają się trzy budynki dydaktyczne, stołówka oraz Dom 

Akademicki. Na Wydziale pracuje na pełnym etacie 4 profesorów posiadających tytuł 

naukowy, 12 pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 

19 doktorów, 6 magistrów, 1 lektor języka chińskiego – licencjat. 

Wg stanu na 25 mara 2019 r. na Wydziale kształci się  322 studentów. Istotnym 

czynnikiem przyciągającym studentów na kierunki techniczne jest stypendium prezydenta 

Stalowej Woli zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w 2014 roku.  

Pozycja naukowa Wydziału na przestrzeni ostatnich czterech lat ulegała zmianom. W 2014 

roku Wydział posiadał kategorię B, a w 2018 uzyskał kategorię C. Tendencja ta została jednak  

przez władze Wydziału i Uniwersytetu wszechstronnie przeanalizowana pod względem 

przyczyn i uwarunkowań. 

Senat KUL  22. 03.2018 roku podjął decyzję o konsolidacji niektórych kierunków Wydziału 

Zamiejscowego. Zgodnie z decyzją dla roku akademickiego 2018/2019 zaprzestano rekrutacji 

na kierunkach: prawo, pedagogika. Tym samym kierunki techniczne stały się podstawą 

dalszego rozwoju i funkcjonowania Wydziału.  

Instytut Inżynierii środowiska, w ramach którego prowadzone jest kształcenie dla 

kierunku inżynieria środowiska, jest najdynamiczniej rozwijającą się jednostką Wydziału.  

Obecnie w skład instytutu wchodzą 4 Katedry: Katedra Chemii Analitycznej Środowiska, 

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, Katedra Fizyki 

Stosowanej, Katedra Ochrony Wód i 2 Pracownie: Pracownia Inżynierii Sanitarnej                             

i Pracownia Biologii Środowiska. 

Dokument wewnętrzny zatytułowany Cele strategiczne Instytutu Inżynierii Środowiska 

został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału 18 czerwca 2018 roku (w załączeniu kopia 

uchwały Rady Wydziału z dnia 18.06.2018). Zatwierdzony dokument jest podstawą do 

dalszych prac nad strategią Wydziału funkcjonującego od nowego roku akademickiego 

2018/2019  jedynie w oparciu o kierunki techniczne zgodnie z decyzją Senatu KUL nr 790/II/6 

z dnia 22.03.2018 roku o konsolidacji niektórych kierunków studiów (kopia uchwały 

w załączeniu).   
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

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

się 

Koncepcja kształcenia prowadzona przez Wydział zmierza do utrzymania i wzrostu pozycji 

Uczelni w przyszłości, poprzez realizację koncepcji kształcenia w zakresie kierunków 

technicznych, w tym kierunku inżynierii środowiska. Koncepcja ta zakłada spójny rozwój 

w czterech obszarach: nauki, dydaktyki, organizacji i zarządzania oraz współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi.  

Cele kształcenia dla kierunku inżynierii środowiska st. I st: 

- przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu problematyki 

ochrony środowiska przyrodniczego, racjonalnego wykorzystania jego zasobów, rekultywacji 

wód i gleb terenów zdegradowanych oraz bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania 

odpadów; 

- przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształceniem zasobów 

środowiskowych; 

- przygotowania absolwentów I st.  do podjęcia studiów II st. 

Dodatkowo dla studiów II st. 

- przygotowanie absolwentów do realizacji prac projektowych, wykonawczych, 

eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii 

środowiska, we wszystkich dziedzinach gospodarki; 

- przygotowanie absolwentów do korzystania z technologii i zarządzania w zakresie ochrony 

środowiska; 

- wykształcenie u absolwentów umiejętność rozwiązywania problemów projektowych 

i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

komputerowych; 

- teoretyczne i praktyczne zapoznanie  absolwentów z zagadnieniami dotyczącymi ochrony 

wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, 

hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania 

środowiskiem w procesie inwestycyjnym.  
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- teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do badań eksploatacyjnych, 

pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń 

związanych z ochroną środowiska. 

Koncepcja kształcenia jest doskonalona poprzez  oceną programów studiów, dokonywaną 

co raz w roku przez radę programową kierunku, poszerzoną o interesariuszy zewnętrznych, 

wdrażaniem Polskich Ram Kwalifikacji, podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej przy 

jednoczesnej dbałości o odpowiedni warsztat dydaktyczny i naukowy. 

 Wydział Zamiejscowy KUL zapewnił w trakcie tworzenia programów kształcenia kierunku 

inżynieria środowiska – studia I i II stopnia współpracę z przedstawicielami rynku pracy, 

polegającą na wspólnym definiowaniu efektów kształcenia dla ww. kierunków, co znalazło 

odzwierciedlenie w dokumentacji złożonej w MNiSW. Taki proces  ma na celu wspomóc 

przygotowanie kształcenia studentów zgodnie z potrzebami biznesu i rynku pracy 

subregionów tarnobrzeskiego i rzeszowskiego. Dla wyodrębnienia szczególnie 

zainteresowanych przedstawicieli biznesu powołano w 2014 roku Radę ds. Komercjalizacji 

Wiedzy przy Rektorze KUL dla WZPiNoS. W tej formule prowadzone były rozmowy dotyczące 

wspólnych planów naukowo badawczych, komercjalizacji wyników badań prowadzonych na 

kierunku inżynierii środowiska oraz pozyskiwano wstępne deklaracji o możliwości przyjęcia 

studentów na staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. 

Koncepcja kształcenia dla kierunki inżynieria środowiska uwzględnia postęp w badaniach 

naukowych z zakresu inżynierii środowiska oraz potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w obszarach 

zatrudnienia wymagających specjalistycznej wiedzy branżowej. Kształcenie na kierunku 

pozwala osiągnąć opisane w sylwetce absolwenta efekty  uczenia się. 

Tytuł zawodowy inżyniera w zakresie inżynierii środowiska uprawnia do ubiegania się 

o przyjęcie na studia II stopnia i  kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. 

Koncepcja kształcenia odpowiada założeniom i celom polityki jakości, zgodnie 

z Uchwałami Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: z dnia 29 listopada 

2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz z dnia 31 

stycznia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych. Od kilku lat programy 

studiów na obu specjalnościach są względnie stałe. Drobne modyfikacje do programu 

studiów są wprowadzane decyzją Rady Instytutu w zgodzie z misją i strategią Uniwersytetu, 

uwzględnieniem postępu wiedzy oraz potrzeb rynku pracy (poparte odpowiednimi 

dokumentami i badaniami prowadzonymi m.in. przez Biuro Karier KUL), wzorcami krajowymi 
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i międzynarodowymi oraz poziomem infrastruktury. Uwzględniane są także opinie 

studentów, wyrażane pośrednio podczas ewaluacji zajęć oraz bezpośrednio, zgłaszane do 

prowadzących zajęcia lub Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska. W procesie 

kształtowania programu duże znaczenie mają kontakty  z instytucjami, w których studenci 

odbywają praktyki zawodowe. 

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach 

kół naukowych, np. Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność 

w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa 

akademickiego, wolontariatu. 

 

„Sylwetka absolwenta” Inżynierii środowiska  I stopnia: 

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe: 

Absolwent specjalizacji „Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie”. 

Absolwent nauczył się rozpoznawać ważne problemy kształtowania, przebudowy                          

i ochrony środowiska. Zdobył podstawy chemiczne, fizyczne i biologiczne do rozwiązywania 

tych problemów. Rozwiązania wymagające obliczeń bądź tworzenia rysunków technicznych 

opiera o nabyte umiejętności informatyczne i znajomość odpowiednich programów 

komputerowych. Zdobył znajomość technik budowlanych i instalacyjnych w zakresie 

wymaganym przez kierunek. 

Absolwent specjalizacji „Rekultywacja terenów zdegradowanych” dodatkowo nabył 

umiejętności oceny stanu terenów zdegradowanych i ma świadomość kroków koniecznych 

do przywrócenia albo poprzedniego stanu, albo przekształcenia terenu w inny teren 

użytkowy lub nieszkodliwy nieużytek. 

Absolwent specjalizacji „Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie” dodatkowo 

musi oceniać stan wód, rozpoznać w sposób ilościowy stopnie ich zanieczyszczenia oraz znać 

ekonomiczne metody uzdatniania wody. Powinien szacować zasoby wody w danym terenie 

pod kątem potrzeb ludności, rolnictwa i przemysłu. 

Studia inżynierii środowiska I stopnia przygotowują do zawodu: inżynier środowiska. 

Absolwenci I i II stopnia inżynierii środowiska są przygotowani do pracy w firmach: 

projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki 

komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach 

nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się 
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ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne 

zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), 

w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze 

Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok 

przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, także średnim, gimnazjalnym i podstawowym; 

w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących 

się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej. 

Tytuł zawodowy inżynier w zakresie inżynierii środowiska uprawnia do: 

• ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku inżynieria środowiska) 

• kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. analityka laboratoryjna 

w ochronie środowiska). 

Absolwenci studiów inżynierskich II stopnia otrzymują tytuł zawodowy – magister inżynier 

inżynierii środowiska. 

Kierunkowe efekty uczenia się opisują zakładany poziom kwalifikacji studentów. Mają 

one ścisły związek z koncepcją, poziomem oraz profilem kształcenia oraz dyscyplinami 

naukowymi stanowiącymi podstawę kształcenia na kierunku inżynieria środowiska, są spójne 

z opisem efektów właściwych dla studiów I i II stopnia na kierunku inżynieria środowiska 

określonym wg Polskiej Ramy Kwalifikacji. Uwzględniają zdobycie przez studentów 

pogłębionej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, badawczych, znajomości języków 

obcych oraz niezbędnych kompetencji społecznych. Efekty uczenia się przedstawione są 

w załączniku nr 2, Cz. I, pkt. 1. 

 Przedmioty specjalistyczne z zakresu projektowania i kosztorysowania (Budownictwo, 

Wodociągi, Kanalizacja, Sieci i instalacje sanitarne, Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, 

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, Technologia organizacji robót instalacyjnych itp.) 

bezpośrednio przygotowują studentów do pracy zawodowej. W związku 

z wykorzystywaniem na zajęciach programów specjalistycznych studenci mają dostęp do 

zasobów sprzętowo - programowych Instytutu Inżynierii Środowiska w celu wykonywania 

zadań wynikających z programu studiów oraz udziału w badaniach naukowych.  
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

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

organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 

Treści kształcenia są zgodne z efektami uczenia się  dla kierunku Inżynieria środowiska, 

uwzględniają aktualny stan wiedzy i nowe wyniki badań. Mają ścisły związek z badaniami 

naukowymi prowadzonymi w jednostce.  

W ramach realizowanego programu studenci zapoznają się z podstawami chemii, fizyki, 

biologii i matematyki, a następnie pozyskaną wiedzę mogą wykorzystać w celu zdobycia 

kompetencji inżynierskich na takich przedmiotach jak: informatyczne podstawy 

projektowania; geometria wykreślna i grafika inżynierska; ogrzewnictwo, wentylacja 

i klimatyzacja; technologia uzdatniania wody. Dzięki temu studia pozwalają na zdobycie 

wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności niezbędnych 

inżynierowi działającemu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. 

Specjalistyczna terminologia obcojęzyczna wprowadzana jest w ramach wszystkich 

przedmiotów. Studenci przygotowujący prace dyplomowe częściowo posługują się literaturą 

fachową w języku angielskim. Na studiach I stopnia w programie studiów przewiduje się 120 

godz. lektoratów z wybranego języka nowożytnego (po 30 godz. w semestrach I-IV) na 

poziomie B2, a na studiach II stopnia – 60 godzin  lektoratów z wybranego języka 

nowożytnego specjalistycznego (po 30 godz. w semestrach II-III) na poziomie B2+. 

Stosowane metody kształcenia (podające, problemowe, warsztatowe i laboratoryjne) 

wspomagają umiejętności badawcze studentów, motywując ich do pracy naukowej oraz 

sprzyjają osiągnięciu przez studentów zakładanych efektów uczenia się. Przykładowo efekty 

uczenia się dla przedmiotu Fizyka zakładają zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu fizyki 

niezbędnej do zrozumienia i wyjaśnienia prostych zjawisk występujących w środowisku 

naturalnym. Natomiast w przypadku laboratoriów większy nacisk jest położony na realizację 

efektów z zakresu umiejętności. Przykładowo efekty przypisane dla przedmiotu Chemia 

środowiska zakładają zdobycie umiejętności w zakresie analizowania zagadnień związanych 

z ochroną środowiska, doboru i przeprowadzania wybranych analiz środowiskowych 

i sporządzania odpowiednich obliczeń, a także interpretowania wyników analiz oraz zjawisk 

chemicznych w środowisku. Podczas laboratoriów z Mikrobiologii studenci samodzielnie 
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wykonują posiewy mikrobiologiczne oraz uczą się pracy w tego typu laboratorium, w tym 

w systemie GLP. 

Studenci wprowadzani są w działania naukowo – badawcze pracowników naukowych 

poszczególnych katedr za pośrednictwem wykładów fakultatywnych oraz zajęć 

seminaryjnych. Niektórzy uczestniczą w nich także aktywnie, podejmując działania badawcze 

i publikując wyniki swoich badań. Obecnie na kierunku inżynieria środowiska nie są 

realizowane zajęcia w językach obcych. W ramach przedmiotów kierunkowych, 

prowadzonych w języku polskim, wprowadzana jest terminologia obcojęzyczna. Studenci 

mają możliwość korzystania z wykładów w językach obcych w ramach Wydziału 

Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie oraz innych wydziałów KUL. 

  Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Inżynieria środowiska mają 

możliwość udostępniania kursów e-learningowych i innych materiałów dla studentów za 

pośrednictwem platformy Moodle. 

 Program studiów umożliwia studentom wybór ścieżki naukowej zgodnej z ich 

zainteresowaniami. W toku studiów I i II stopnia studenci wybierają seminarium, wykłady 

fakultatywne oraz specjalizację spośród:  Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie 

oraz Rekultywacja terenów zdegradowanych. W wymiarze naukowym rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb studentów sprzyjają małe grupy laboratoryjne i seminaryjne. Studia 

mogą się odbywać w ramach indywidualnego toku studiów (ITS), polegającego na 

rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku przez wykorzystanie oferty 

dydaktycznej całego Uniwersytetu lub na udziale studentów w pracach badawczych. 

Studenci wychowujący dzieci, niepełnosprawni, uczestniczący w pracach badawczych, 

pracujący bądź studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów mogą ubiegać się 

o indywidualną organizację studiów (IOS). Zasady przyznawania i przebieg ITS oraz IOS 

regulują odpowiednio §7 i §8 Regulaminu Studiów KUL (źródła regulacji prawnych -

http://www.kul.pl/regulacie-prawne.13647.html oraz http://bip.kul.lublin.pl/aktv-

prawne.16066.html). Student, po uzyskaniu zgody Dziekana, może zaliczać zajęcia nieobjęte 

programem studiów na danym kierunku. Studenci niepełnosprawni mogą korzystać 

z pomocy Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych KUL CAN, zapewniającego m. in. 

pomoc w dostępie do wykładów i ćwiczeń, adaptację materiałów dydaktycznych oraz 

specjalistyczne oprogramowanie. Do ich dyspozycji pozostaje Pełnomocnik Rektora ds. 

Studentów Niepełnosprawnych. 
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 Liczba punktów ECTS przypisanych zajęciom wymagającym bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i studentów wynosi  191 dla kierunku inżynieria środowiska 

I stopnia oraz 70 dla kierunku  inżynieria środowiska II stopnia. 

 Do zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 

wlicza się wszystkie zajęcia za wyjątkiem praktyk studenckich i modułu „przygotowanie pracy 

inżynierskiej”.  Harmonogramy studiów  na rok akademicki 2018/2019 znajdują się 

w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających. Cz. I. Dokumenty, które należy 

dołączyć do raportu samooceny - Pkt. 1. 

Dla studiów I i II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska stosowane są różnorodne 

formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty, pracownie 

i laboratoria, przy czym wszystkie zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, sprzyjających 

indywidualizacji procesu kształcenia.  

Zajęcia warsztatowe, laboratoryjne i seminaryjne realizowane są w grupach liczących nie 

więcej niż 10  osób. W wykładach i ćwiczeniach prowadzonych dla całych roczników 

uczestniczy obecnie nie więcej niż 16 osób. Mała liczebność grup przyczynia się do 

zwiększonej efektywności pracy studentów. Dodatkowo student ma możliwość 

indywidualnych konsultacji z wykładowcami. 

 

Proporcje liczby godzin przypisanych poszczególnym formom zajęć dla prowadzonej 

w 2018/2019 edycji kształcenia ilustruje poniższa tabela: 

Forma zajęć 
Studia I stopnia Studia II stopnia 

Liczba 

godzin 

Udział 
procentowy 

Liczba 

godzin 

Udział procentowy 

(%) Wykład 1095 47,09 270 36,73 

Ćwiczenia 75 3,23 - - 

Konwersatorium 30 1,29 - - 

Warsztaty 345 14,84 105 14,29 

Laboratorium 630 27,10 150 20,41 

Seminarium 90 3,87 60 8,16 

Pracownia 60 2,58 120 16,33 

Zajęcia terenowe - - 30 4,08 
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W ramach studiów I stopnia studenci odbywają praktyki zawodowe po zakończeniu VI 

semestru studiów lub w trakcie trwania VII semestru w wymiarze 160 godzin, w okresie nie 

krótszym niż 4 tygodnie. Studenci wybierają  miejsce odbywania praktyki w porozumieniu 

z opiekunem praktyk.  

Studenci mają prawo i są zachęcani do odbywania dodatkowych praktyk zawodowych 

zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy. Jednostką 

koordynującą organizację praktyk dodatkowych jest Biuro karier KUL. 

Program kształcenia poświęca dużo uwagi na umiejętności praktyczne. Zajęcia 

laboratoryjne są dla studentów szansą na nabycie umiejętności stosowania różnych technik 

laboratoryjnych poprzez samodzielne przeprowadzanie eksperymentów w celu zbadania 

różnych zjawisk i wykonania niezbędnych pomiarów. Zajęcia warsztatowe, podczas których 

student wykonuje projekty, umożliwiają zapoznanie się z zadaniami, które będą stawiane 

przed  absolwentem w środowisku zawodowym. 

 

 

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

się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

Ogólne zasady rekrutacji regulowane są na poziomie Uniwersytetu. 

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska obejmuje kwalifikację na 

podstawie konkursu świadectw dojrzałości. 

„Nowa matura” - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, 

chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród 

wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.  

„Stara matura” - Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości: 

język polski (50% wyniku końcowego); dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% 

wyniku końcowego).   

„Matura międzynarodowa” - Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej 

(International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na 

podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach 

planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną 

sumę punktów przynajmniej 28.  
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 Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska obejmuje kwalifikację 

w trybie wolnym, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram 

Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie co najmniej jednego 

dyplomu: w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych. 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach 

kształcenia warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym 

z wymienionych kierunków: inżynieria środowiska lub ochrona środowiska. 

Zgodnie z art. 165 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i § 18 Regulaminu Studiów KUL 

Student z innej szkoły wyższej może przenieść się na KUL, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki 

wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza. Decyzję 

o przyjęciu podejmuje Dziekan określając warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic 

programowych, z uwzględnieniem efektów  uczenia się uzyskanych w innej szkole wyższej, 

wyrażonych w punktach ECTS przypisanych do przedmiotów w programie kształcenia KUL. 

Studenci wybierający Inżynierię środowiska jako drugi kierunek, lub przenoszący się na 

KUL z innych uczelni, mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych oraz możliwość 

uzyskania zaliczenia (z przedmiotu wcześniej zaliczonego na innym kierunku lub uczelni) na 

podstawie wpisu dziekańskiego. 

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza szkolnictwem 

wyższym reguluje Regulamin potwierdzania efektów uczenia się na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II, przyjęty Uchwałą Senatu KUL z dnia 25 VI 2015 r. (755/IV/8).  

Zasady dyplomowania określa szczegółowo Uchwała Senatu KUL z dnia 6 VI 2013 r. 

w sprawie zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22) i Regulamin Studiów KUL. 

Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się reguluje 

zarządzenie Rektora KUL w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia z dnia 12 V 2015 

roku. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadzony 

został System weryfikacji efektów  uczenia się , zakładający sprawdzenie osiągnięcia 

zakładanych efektów uczenia sięw odniesieniu do poszczególnych przedmiotów oraz praktyk 

studenckich, a także dla efektów kształcenia dla całego programu studiów określonych dla 

procesu dyplomowania. System ten obejmuje też sprawdzenie osiągnięcia efektów 

kształcenia dokonywane przez absolwentów i pracodawców w aspekcie zgodności efektów 

z oczekiwaniami rynku pracy. Za podsumowanie oceny stopnia osiągnięcia zakładanych 
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efektów uczenia się odpowiada Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz 

Uniwersytecka Komisja ds. Kształcenia. 

Metody weryfikacji efektów uczenia się ustalane są - dla poszczególnych przedmiotów - 

przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie kart przedmiotów. Poziom osiągnięcia 

efektów uczenia sięjest na bieżąco sprawdzany na podstawie egzaminów, kolokwiów, 

projektów,  prezentacji, sprawozdań laboratoryjnych także obserwacji indywidualnej pracy 

studenta na zajęciach. Na wszystkich poziomach student otrzymuje informację zwrotną 

dotyczącą poziomu osiągnięcia przez niego efektów uczenia się wraz z konkretnymi 

wskazówkami. Na zakończenie procesu kształcenia poziom osiągnięcia zakładanych efektów 

jest także oceniany przez prowadzącego seminarium, który bierze pod uwagę poziom 

zaawansowania pracy dyplomowej. Efekty uczenia się uzyskane podczas odbywania praktyk 

zawodowych dokumentowane są w dziennikach praktyk, zawierających potwierdzenie 

wykonywanych zadań oraz podsumowującą opinię zewnętrznego opiekuna praktyk. Do 

stopnia uzyskania efektów uczenia się odnosi się na poziomie Instytutu opiekun praktyk, zaś 

szczegółowe metody ustalane są zgodnie z zatwierdzonym regulaminem praktyk. 

 Weryfikacja osiągania efektów uczenia się przez studentów następuje poprzez 

wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych, projektów grupowych i indywidualnych, pisemne 

prace (kolokwia, sprawozdania), testy otwarte i zamknięte, dyskusje oraz prezentacje 

multimedialne.  Metody te, dobrane w zależności od przedmiotu, pozwalają na osiągnięcie 

kompetencji inżynierskich. Przykładowo na przedmiocie Chemia środowiska umiejętności 

dobierania i przeprowadzania wybranych analiz środowiskowych i sporządzania 

odpowiednich obliczeń, a także interpretowania wyników analiz oraz zjawisk chemicznych 

w środowisku są weryfikowane podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych oraz 

w sporządzanych sprawozdaniach. Podczas warsztatów z przedmiotu Ogrzewnictwo, 

wentylacja i klimatyzacja efekty uczenia się w zakresie znajomości pojęć związanych 

z ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją oraz umiejętności np. zaprojektowania instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku  są weryfikowane podczas pracy studenta nad 

indywidualnym projektem. 

Rodzaje i tematyka prac etapowych i egzaminacyjnych są zawsze zgodne z koncepcją 

kształcenia. Metodyka prac pozwala na weryfikację efektów uczenia się. Ze względu na profil 

studiów rodzaje niektórych zaliczeń mają charakter praktyczny, zwłaszcza w zakresie obsługi 

aparatury laboratoryjnej, czy wykonania projektów inżynierskich m.in. z zakresu sieci 
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wodociągowych, sanitarnych, wentylacyjnych. 

Prace inżynierskie są przygotowywane w ramach Seminarium Inżynierskiego oraz 

wspomagane przez Pracownię Inżynierską. W ramach tych zajęć studenci poznają 

metodologię prowadzenia badań naukowych, a następnie metodykę pisania prac 

inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Prace inżynierskie tematycznie związane są ze 

specjalizacją studentów: Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie. Tematyka prac 

ustalana jest indywidualne z każdym studentem i odpowiada jego zainteresowaniom. 

Tematy prac odnoszą się do najczęściej spotykanych problemów, z którymi może spotkać się 

absolwent inżynierii środowiska. Następnie dla każdej z prac ustalana jest metodyka.  

Promotor na bieżąco weryfikuje postępy pracy studenta i nabywanie przez niego 

kompetencji oraz wspomaga w osiąganiu pożądanych rezultatów. W roku 2018/2019 prace 

dotyczą następujących zagadnień: bioindykatory zanieczyszczenia wód, sinic i ich roli 

w środowisku, problemu eutrofizacji zbiorników wodnych, zanieczyszczenia wód związkami 

azotu i fosforu, zanieczyszczenia wód pozostałościami środków ochrony roślin oraz 

pozostałościami środków używanych w leczeniu zwierząt, występowania bakterii Legionella 

w systemach dystrybucji wody, występowania Cryptosporidium parvum oraz problemu 

tworzenia biofilmu.    

 Podczas zajęć w ramach seminarium i pracowni inżynierskiej studenci nabywają 

umiejętności (np. K_U01, K_U02, K_U09, K_U11) związane z pracą laboratoryjną, 

planowaniem i przeprowadzeniem eksperymentów zgodnych z tematyką pracy inżynierskiej, 

wykorzystują dostępną aparaturę, a także interpretują uzyskane wyniki oraz wyciągają 

wnioski z badań, korzystają z literatury przedmiotowej. Zastosowane sposoby weryfikacji 

uzyskanych umiejętności to: bezpośredni nadzór prowadzącego zajęcia i bieżąca ocena 

wykonywania doświadczeń, bieżąca ocena postępów w pisaniu pracy oraz ocena z pracy 

inżynierskiej.  

Popularnym zakresem prac inżynierskich jest również przygotowanie projektów 

rewitalizacji odcinków rzek. W ramach badań studenci przygotowują opis i ocenę stanu 

instalacji hydrotechnicznych i środowiska naturalnego na badanym odcinku, dobierają 

optymalne rozwiązania techniczne i budowlane mające na celu poprawę warunków ciągłości 

ekologicznej, dokonują obliczeń obecnych i projektowanych przepływów wody oraz 

przedstawiają oczekiwane skutki oddziaływań na środowisko. W swojej pracy studenci 

wykorzystują aparaturę taką jak: aparaty fotograficzne (w celu rejestracji stanu przed 
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rozpoczęciem prac), młynek hydrometryczny, dalmierz laserowy, niwelator optyczny, 

lokalizator GPS i oprogramowanie komputerowe GIS (do oceny stanu hydrologicznego 

i sporządzania dokumentacji kartograficznej). 

Prace magisterskie dotyczą w dużej mierze monitoringu jakości wód powierzchniowych, 

głębinowych i studziennych. Badania obejmują oznaczenia wybranych parametrów 

fizykochemicznych, stężenia wybranych jonów, stężenia tlenu rozpuszczonego i BZT. Przy 

wykonaniu oznaczeń studenci wykorzystują szereg technik, od pomiarów bezpośrednio 

w punkcie poboru próby (np. temperatura), przez techniki laboratoryjne, analityczne 

z wykorzystaniem sprzętu szklanego (np. oznaczenie stężenia tlenu i BZT metodą Winklera), 

po wykorzystanie nowoczesnej aparatury pomiarowej (np. aparat do elektroforezy kapilarnej 

SCIEX MDQ PLUS,  spektrofotometr UV-VIS, mętnościomierz Cyberscan TN100 czy 

chromatograf Dionex ICS-1100). Podczas zajęć w ramach pracowni magisterskiej nabywają 

umiejętności (np. K_U01, K_U02) związane z pracą laboratoryjną, planowaniem 

i przeprowadzaniem eksperymentów zgodnych z tematyką pracy magisterskiej, wykorzystują 

aparaturę analityczną, a także interpretują uzyskane wyniki oraz wyciągają wnioski z badań. 

Zastosowane sposoby weryfikacji uzyskanych umiejętności to: bezpośredni nadzór 

prowadzącego zajęcia i bieżąca ocena wykonywania doświadczeń oraz ocena z pracy 

magisterskiej.  

 Efekty uczenia się osiągnięte przez studentów dokumentowane są w pracach takich jak np.  

testy, prace egzaminacyjne, kolokwia, sprawozdania, projekty zrealizowane przez studentów, 

wypełnione dzienniki praktyk, prace dyplomowe, protokoły egzaminów dyplomowych. 

Studenci na zajęciach z Biologii i ekologii, Mikrobiologii ogólnej z elementami technicznej 

oraz Oceny mikrobiologicznego skażenia wód posiadają specjalny skrypt/zeszyt ćwiczeń 

w którym dokumentowane są osiągnięte efekty prac laboratoryjnych. 

Za monitorowanie losów absolwentów odpowiada Biuro Karier KUL, które pozyskuje 

wyniki badań rynkowych odnoszące się do absolwentów KUL, np. Ogólnopolski System 

Monitorowania Losów Absolwentów, prowadzone przez MNiSW.   

W ostatnich latach średnio 78% absolwentów studiów I stopnia Inżynierii środowiska 

kontynuowało naukę  na tym samym kierunku na studiach II stopnia w KUL w Stalowej Woli.   
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

Kadrę naukowo - dydaktyczną kierunku inżynieria środowiska na rok akademicki 

2018/2019 tworzy 6 pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 

i/lub tytuł profesora oraz 7 pracowników w stopniu doktora. Szczegółową strukturę 

przedstawiamy w załączniku 2 (cz. I, p. 4). 

Kadra naukowo-dydaktyczna kierunku inżynieria środowiska prowadzi badania naukowe 

w zakresie: 

- metod i technik analitycznych w badaniach środowiskowych; 

- interferencji substancji aktywnych biologicznie w oznaczeniach analitycznych; 

- zastosowań metod fizyki praktycznej w inżynierii środowiska; 

- wpływu pierwiastków i ich wzajemnych interakcji na komórki zwierzęce w warunkach in 

vitro, w szczególności na komórki układu immunologicznego; 

- odnawialnych źródeł energii, gospodarki energetycznej gmin i instalacji 

elektroenergetycznych; 

- oceny wrażliwości infrastruktury krytycznej z sektora wodociągowego oraz z sektora 

wydobycia, produkcji i dystrybucji węglowodorów na ataki terrorystyczne oraz dywersyjne; 

- rozwiązań "bliskich naturze" i ekoinnowacyjnych technologii w gospodarce wodnej; 

- zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi; 

- zastosowania odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji materiałów 

budowlanych; 

- właściwości materiałów tlenkowych do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych oraz jako 

warstw katalitycznych; 

- analizy azbestu, badania rozchodzenia się azbestu w powietrzu. 

Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska posiadają wieloletnie doświadczenie 

dydaktyczne. Szczegółowa charakterystyka dorobku dydaktycznego poszczególnych 

pracowników znajduje się w załączniku nr 2 (cz. I, p. 4). 

Do najważniejszych osiągnięć dydaktycznych jednostki należą: 

• coroczne prezentacje autorskich projektów realizowanych przez szczególnie przez 

młodych pracowników naukowych i studentów w ramach Lubelskiego Festiwalu 

Nauki (cyklicznej inicjatywy lubelskich środowisk akademickich, skierowanej na 
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popularyzację nauki, www.festiwal.lublin.pl) mający miejsce także w Stalowej Woli 

w obszarze kampusu KUL; 

• aktywne uczestnictwo studentów i absolwentów w seminariach instytutowych oraz 

konferencjach naukowych np. ECOBALTICA czy konferencjach dla młodych 

naukowców (AGH); 

• aktywne uczestnictwo w studenckich inicjatywach Koła Naukowego Zrównoważonego 

Rozwoju ProVita poprzez prowadzenie badań i publikowanie oraz tworzenie inicjatyw 

twórczych i popularyzatorskich; 

• obecność absolwentów inżynierii środowiska na konferencjach i seminariach 

specjalistycznych. 

Działaniami standardowymi w Instytucie Inżynierii Środowiska KUL, decydującymi 

o obsadzie zajęć dydaktycznych, jest obszar zainteresowań badawczych i naukowych 

pracowników. Dorobek naukowy osób prowadzących badania oraz ich zainteresowania 

naukowe są podstawą do propagowania najnowszych wyników badań oraz obowiązujących 

kierunków w nauce podczas prowadzenia zajęć ze studentami. 

Zadania badawcze pracowników w poszczególnych katedrach są ułożone w zakresie 

tematyki statutowej oraz prezentują udział w realizacji współczesnych kierunków 

badawczych zgodnych z najnowszymi trendami w nauce światowej (por. tabele 

w paragrafach raportu: 4.1 – Tabela 1 i 2) Wyniki badań zostały w większości opublikowane 

w czasopismach z listy ministerialnej (wykaz A, B i C). Wyniki badań oraz plany badawcze są 

przedstawiane i szeroko dyskutowane w obecności studentów na seminariach 

instytutowych. 

Obsada zajęć dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Środowiska w roku akademickim 

2018/2019 przedstawiona jest w załączniku nr 2 część I, pkt.2. 

Praktyką w Instytucie Inżynierii Środowiska jest, aby jak najwcześniej zainteresować 

studentów pracą naukową. W tym kierunku organizuje się cykliczne seminaria instytutowe 

na których znaczącą część słuchaczy stanowią studenci. Prezentowane są zarówno już 

przeprowadzone badania, jak i projekty które są w przygotowaniu grantów, stypendiów czy 

projektów. 

Zachęca się i angażuję studentów do współuczestniczenia w badaniach naukowych 

i prezentowaniu wspólnych osiągnięć wraz z pracownikami naukowymi na konferencjach 

krajowych i zagranicznych – ostatnio na Ecobaltica 2017. 
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Prace magisterskie na kierunku inżynieria środowiska mają charakter prac badawczych 

np. w specjalności ochrona wód są prowadzone w oparciu o badania terenowe. Magistranci 

poznają cały cykl pracy badawczo-naukowej wraz z etapem końcowym – przygotowaniem 

opracowania. 

Nadrzędnym założeniem polityki kadrowej KUL jest stałe monitorowanie poziomu 

naukowo- dydaktycznego zatrudnionych pracowników. Obecnie funkcjonującymi 

mechanizmami weryfikacyjnymi jakości kształcenia są: 

• dobór kadry naukowo-dydaktycznej w oparciu o procedury konkursowe, zgodnie 

z obowiązującym prawem; 

• okresowa ocena dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych pracowników, która 

może być podstawą do wyróżnienia. 

• semestralna ewaluacja zajęć przez studentów, którzy mają możliwość anonimowego 

wydawania opinii na temat jakości prowadzonych zajęć; dane te są następnie 

analizowane przez bezpośrednich przełożonych nauczycieli akademickich 

(kierowników katedr, dyrektorów Instytutów, Dziekana) i stanowią element oceny 

podwładnych; 

• spotkania z wszystkimi pracownikami katedr prowadzone przez Dyrektora;  

• na Uniwersytecie funkcjonuje system przyznawania nagród Rektora oraz System 

Aktywnej Polityki Płacowej, w którym corocznie nagradzani są wyróżniający się 

pracownicy.  

Anonimowa, dobrowolna ewaluacja zajęć w formie elektronicznej jest przeprowadzana 

regularnie po odbyciu ostatnich zajęć w semestrze. Przedmiotem ocen dokonywanych przez 

studentów jest: 

� jak studenci odnoszą się do przygotowania pracowników do zajęć, określania wymagań 

itp., 

� ocena sal dydaktycznych i wyposażenia 

� pytanie otwarte – uwagi studenta. 

W udzielaniu odpowiedzi na pytania odnoszące się do aspektów 1 i 2 korzysta się ze skali 

od 0 (ocena całkowicie negatywna) do 4 (ocena całkowicie pozytywna). Odpowiedź 

na ostatnie pytanie ma charakter opisowy. W ocenianiu zajęć różnicuje się ich kategorie: 

wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty. Raport z ewaluacji przedstawiany 

jest na posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Radzie Wydziału. 
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W ostatnim Raporcie zajęcia prowadzone na kierunku inżynieria środowiska otrzymały oceny 

„całkowicie pozytywne”. Wnioski z ewaluacji przedstawiane są na posiedzeniach 

Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia oraz  Rady Wydziału, których członkami są 

studenci, w tym członkowie Samorządu Studenckiego. Wskazano na wzrost poziomu ocen 

w stosunku do poprzedniej ewaluacji. 

Doskonalenie pracowników, zasady finansowania i warunki podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych określa Zarządzenie ROP-0101-35/17 Rektora KUL z dnia 9 maja 2017 r.  

Szczególną opieką i doświadczeniem ze strony starszej kadry naukowej są objęci młodsi 

pracownicy naukowi. 

Pierwszym spośród młodej kadry naukowej na kierunku inżynierii środowiska, który 

zdobył awans naukowy jest dr Rafał Kuzioła. W roku 2018  na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 

chemicznych w zakresie biochemii. 

Obecnie otwarte przewody doktorskie mają dwie asystentki mgr inż. Ewa Hołota na 

Politechnice Warszawskiej oraz mgr Katarzyna Czarnek na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim. 

Aktualnie również dr Sylwia Terpiłowska finalizuje działania związane z uzyskaniem 

stopnia doktora habilitowanego. Z początkiem bieżącego roku akademickiego jeden 

pracownik awansował na stanowisko adiunkta.  

Kadra naukowo-dydaktyczna na ocenianym kierunku w pełni zabezpiecza program zajęć. 

Nie ma potrzeby angażowania specjalistów w ramach umów cywilno-prawnych. 

Pracownicy IIŚ KUL mogą także ubiegać się o dodatkowe finansowanie swoich badań, 

wsparcie pieniężne postępowania awansowego oraz druku monografii będących podstawą 

do awansów naukowych. Co więcej można ubiegać się o dodatkowe środki na prowadzenie 

badań naukowych i działalność dydaktyczną i szkoleniową z puli środków corocznie 

wygospodarowywanych z finansów Wydziału Zamiejscowego KUL. 

Ważnym aspektem motywowania pracowników do aktywności naukowej jest możliwość 

uczestnictwa w zespołach oraz składania projektów indywidualnych finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz inne instytucje krajowe 

i zagraniczne. Procedurę składania wniosków grantowych monitoruje Dział Krajowych 

Projektów Naukowych i Działalności Statutowej (w jego skład wchodzą: Sekcja  Krajowych 
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Projektów Naukowych i Sekcja Działalności Statutowej) w ścisłej współpracy z Dziekanem 

Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL. 

Dodatkowo pracownicy mają możliwość prezentowania swoich projektów doktorskich 

i habilitacyjnych podczas Rad Instytutu, a także swoich badań i projektów na seminariach 

instytutowych. 

Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska biorą udział w różnych pozauniwersyteckich 

gremiach naukowych, zespołach eksperckich, redakcjach czasopism naukowych, zarządach 

stowarzyszeń naukowych, a także są zapraszani do recenzowania artykułów,  w tym również  

w prestiżowych czasopismach z JCR. 

 

Imię Nazwisko Nazwa Towarzystwa, Komitetu, Zespołu eksperckiego 

Grażyna 
Mazurkiewicz-Boroń 

Od roku 2004 członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody 
PAN, 
Od roku 2010 członek Rady Naukowej Zakładu Ichtiobiologii 
i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, 
Od roku 2010 członek Rady Redakcyjnej Forum Faunistyczne, 
Od roku 2011 członek Krajowego Komitetu Wielkich Zapór przy 
Ministrze Środowiska, 
Od roku 2012 członek Komitetu Sterującego, Małopolskiego Klastra 
Wodnego, 
Od 2015 Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Wodnej 
Oddział Krakowski PAN, 

Tomasz  
Białopiotrowicz 

Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Food Hydrocolloids 
(Elsevier), 
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (Member No. 
30051906), 

Barbara 
Marczewska 

Członek  Komisji Elektroanalizy PAN, 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 

Alicja 
Księżopolska 

Członek Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 
Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze, 
Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 

Volodymyr 
Cherniuk 

Członek jedynej na Ukrainie wyspecjalizowanej rady naukowej do 
obrony prac kandydackich (Ph. D) i doktorskich (dr hab.) w zakresie 
Hydraulika i hydrologii inżynieryjnej i w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i kanalizacji, iw zakresie melioracji  

Taras 
Kavetskyy 

Członek Komitetu Ekspertów “Scientific Society of The Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Section “Scientific Problems of 
Materials Science” (Kyiv, Ukraine), 
Członek Rady Redakcyjnej Advances in Natural Science: Theory & 
Applications (Sofia, Bulgaria), 
Kierownik po stronie ukraińskiej “Joint Ukraine-Azerbaijan 
International Research and Education Center of 
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Nanobiotechnology and Functional Nanosystems” (Drohobych, 
Ukraine), 

Marek 
Jelonek 

Członek Europejskiej Komisji Doradczej Rybactwa Śródlądowego 
przy Europejskiej Komisji Rybactwa Śródlądowego (EIFAC) 
w Rzymie, 
Ekspert, członek Zespołu ds. Zarybiania – organu doradczego 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Członek Krajowej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko, 
Wiceprzewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody 
w Krakowie, 

Witold 
Adamowski 

Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 

Ewa 
Hołota 

Redaktor Naczelna Science News of Eastern Technical Universities 

Franciszek  
Świtała 

Członek Ukraińskiej Akademii Technologicznej Komitetu Ekonomii 
Nowych Technologii, 
Członek Panelu Recenzentów Grantów NCBiR 

Sylwia  
Terpiłowska 

Członek Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej 
Ekspert MNiSW 
Ekspert NCBR 
Ekspert NFOŚiGW 
Ekspert WFOŚiGW w Lublinie 
Członek Zespołu Roboczego ds. inteligentnych specjalizacji woj. 
lubelskiego 

 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

  

Na terenie Kampusu Wydziału Zamiejscowego znajdują się trzy budynki dydaktyczne oraz 

dwa domy studenckie. Przy Wydziale funkcjonuje stołówka akademicka. Wielkość i liczba sal 

dydaktycznych, laboratoriów i pracowni  odpowiada procesowi kształcenia.  

Budynek dydaktyczny nr 1 jest budynkiem dwukondygnacyjnym i dysponuje 15 salami 

dydaktycznymi, 2 salami komputerowymi, 2 salami konferencyjnymi. 

Budynek dydaktyczny nr 2 (Inżynieria Środowiska) jest budynkiem o łącznej powierzchni 

4213,68 m2 przystosowanym do prowadzenia zajęć na kierunkach inżynieryjno – 

technicznych. W budynku znajdują się sale wykładowe, laboratoria, pracownie, pokoje 

przygotowawcze, sale ćwiczeń, sala komputerowa, sale seminaryjne i pomieszczenia 

konsultacyjne. W  pomieszczeniach znajduje się aparatura naukowo – badawcza  służąca 
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realizacji procesu kształcenia na ocenianym kierunku oraz realizacji badań naukowych. Spis 

aparatury zawarto w załączniku nr 2, część I, pkt. 6 . 

Budynek dydaktyczny nr 3 (Inżynieria Materiałowa) jest kolejnym  budynkiem w pełni 

dostosowanym do prowadzenia zajęć na kierunkach inżynieryjno-technicznych. Jego łączna 

powierzchnia użytkowa wynosi 2351 m2. W budynku zlokalizowanych jest m.in. 12 

laboratoriów, 6 sal wykładowych, pracownia mikroskopii elektronowej. Spis aparatury 

zawarto w załączniku nr 2, część I, pkt. 6 . 

Wydział dysponuje 6 salami komputerowymi o łącznej liczbie 86 stanowisk 

komputerowych. Spis oprogramowania zawarto w załączniku nr 2, część I, pkt. 6. 

W części inżynieryjnej Wydziału ukończyliśmy następujące inwestycje w oparciu o środki UE:  

• Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych 

w Stalowej Woli, jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego 

Polski Wschodniej, Działanie: I.1 Infrastruktura uczelni, Program Operacyjny Rozwój 

Polski Wschodniej, 

• Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria 

środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Działanie 

13.1 priorytet XIII PO IiŚ 2007-2013 r.  

Infrastruktura badawcza Wydziału wzmocniona została w 2016, 2017, 2018 roku  poprzez 

zakup aparatury badawczej w ramach dotacji celowych na zakupy inwestycyjne z budżetu 

Województwa Podkarpackiego.  

• 2016 r.  Wzmocnienie potencjału badawczego  Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk 

o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli poprzez zakup nowoczesnej aparatury 

badawczej niezbędnej dla rozwoju nowych kierunków studiów: inżynieria 

materiałowa (studia I stopnia) i inżynieria środowiska (studia II stopnia). 

• 2017 r. Podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach Wydziału Zamiejscowego 

Prawa i Nauk o Społeczeństwie poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt 

dydaktyczny i aparaturę naukowo-badawczą. 

• 2018 r. Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy absolwentów kierunku inżynierii 

materiałowej WZPiNoS KUL w Stalowej Woli poprzez nabycie kompetencji 

i umiejętności z zakresu badań właściwości biologicznych innowacyjnych 

biomateriałów używanych w przemyśle i medycynie. 
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Na terenie budynku dydaktycznego nr 3 oraz w budynku Biblioteki Wydziałowej i Czytelni 

dostępny jest dla studentów darmowy internet bezprzewodowy (sieci wifi: Eduroam, oraz 

eKUL). Pracownicy i studenci Uniwersytetu mają dostęp do platformy e-KUL, umożliwiającej 

umieszczanie materiałów dydaktycznych przez prowadzących zajęcia oraz dostęp do licznych 

katalogów i naukowych baz danych. Obsługa większości spraw administracyjnych związanych 

z przebiegiem studiów odbywa się poprzez platformę e-KUL (dostęp do aktualności, 

elektroniczny indeks, plany studiów i rozkłady zajęć). 

Technologię informacyjno-komunikacyjną wykorzystuje się także w procesie kształcenia 

dzięki dostępności naukowych baz danych online: Central European Journal of Chemistry, 

Central European Journal of Mathematics, Central European Journal of Physics, EBSCO, 

ibuk.pl, MathSciNet, Nature, ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Web of Knowledge, Wiley 

Online Library. 

Budynki, w których prowadzone są zajęcia dla kierunku inżynierii środowiska zostały 

zaprojektowane i zrealizowane w sposób, który dostosował je kompleksowo wraz 

z otoczeniem do pełnej dostępności, bez barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych. W budynkach zainstalowane są windy o parametrach umożliwiających 

swobodne korzystanie z nich osób na wózkach inwalidzkich. Łatwe poruszanie się osób na 

wózkach lub upośledzonych ruchowo zapewnia w jednym z budynków brak progów, 

a w drugim podjazd  przy głównych wejściach. Progów nie mają pomieszczenia zewnętrzne. 

Budynki zostały wyposażone w sanitariaty przystosowane i odpowiednio urządzone do 

korzystania z nich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub upośledzonych 

ruchowo. W ramach parkingów obsługujących obiekty przewidziano stanowiska dla 

pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne. 

W Bibliotece Wydziałowej funkcjonuje Czytelnia. Biblioteka dysponuje 70 miejscami 

w czytelni, w tym 8 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Czytelnicy korzystają z 13 

stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, ponadto mają możliwość korzystania 

z WiFi. Komputery dla czytelników działają  w domenie KUL, dzięki czemu użytkownicy mają 

dostęp do baz danych zakupionych przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL m.in. LEX, Legalis, 

EBSCO czy platformy IBUK Libra. 

Biblioteka WZ KUL w Stalowej Woli zajmuje pomieszczenia o powierzchni 830 m2. 

Pomieszczenia te są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokal biblioteki 

składa się z  pomieszczenia do zamawiania książek, dwóch czytelni: ogólnej i czasopism, salek 
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do pracy cichej oraz magazynu.   

Biblioteka WZ KUL użytkuje wspólny z Biblioteką Uniwersytecką KUL w Lublinie system 

informacyjno-biblioteczny VTLS/Virtua oraz program biblioteczny MAK dostępny tylko 

lokalnie w budynku biblioteki. Czytelnicy mogą korzystać z baz danych zakupionych przez 

Bibliotekę Uniwersytecką KUL, które są dostępne na wszystkich komputerach 

uniwersyteckich (weryfikacja za pomocą adresu IP), oraz po zalogowaniu do systemu HAN 

(dostęp poza siecią uniwersytecką), część dostępna jest również poprzez platformę e-kul 

w zakładce "Zasoby www". Studenci mogą korzystać z usługi wypożyczeń 

międzybibliotecznych i z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica. 

 Od roku 2009 Biblioteka gromadzi pozycje wydawnicze dla kierunku inżynieria 

środowiska. Obecnie księgozbiór składa się z 1491 pozycji, zgromadzonych w Bibliotece WZ 

KUL oraz w bibliotekach katedralnych Instytutu Inżynierii Środowiska. 

Pomocą w dostępie do informacji służy 7 bibliotekarzy. W bibliotece dostępne są naukowe 

bazy danych o zasięgu międzynarodowym. 

W ramach doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej podejmowane są starania o zakup 

nowego sprzętu laboratoryjnego i aparatury naukowo – badawczej. Jak corocznie Wydział 

ubiega się o dotację celową na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa 

Podkarpackiego (przyznane dotacje: 2016, 2017 i 2018 rok). Przedmiot wniosku w 2019 roku 

będzie dostosowany do aktualnych potrzeb kierunku.  

Studenci mają możliwość wyrażania swojej  opinii na temat bazy dydaktycznej podczas 

ewaluacji zajęć. 

 

 

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

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

Współpraca z przedstawicielami rynku pracy jest częścią szerszego procesu, gdzie 

w tworzeniu oferty edukacyjnej kierunków, aktywnie uczestniczą interesariusze zewnętrzni, 

do których należą:  

• władze samorządowe lokalne i regionalne, w tym Prezydent Miasta Stalowa Wola,  

stalowowolskie starostwo powiatowe;  
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• organizacje związane z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy: Powiatowe Urzędy Pracy 

w Stalowej Woli i Tarnobrzegu;  

• pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu, w tym  Regionalna Izba Gospodarcza 

w Stalowej Woli, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu. 

Pierwszą szczególną rolę w grupie interesariuszy zewnętrznych dla kierunków Wydziału 

Zamiejscowego spełnienia Rada ds. Komercjalizacji Wiedzy przy Rektorze KUL. Podczas 

posiedzeń Rady przedstawiany jest obszar badań prowadzonych dla kierunków, w tym 

inżynierii środowiska, w celu zainteresowania środowiska biznesowego współpracą.  

Od 2011 do  2017 roku Wydział prowadził współpracę z firmami zrzeszonymi we 

Wschodnim Klastrze Komunalnym.  Klaster liczył 16 członków. Wynikiem współpracy 

klastrowej były wspólne pomysły z zakresu badań i rozwiązań prawno-technologicznych 

w gospodarce komunalnej. W wyniku współpracy pojawiły się publikacje naukowe, 

zorganizowano międzynarodową konferencję naukową, złożono wnioski o dofinansowanie 

projektów.  

28 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa pomiędzy Wydziałem, a Polską Grupą 

Zbrojeniową S.A. Przedmiot podpisanej umowy obejmuje przede wszystkim wspólne 

prowadzenie prac rozwojowych m.in. z zakresu ochrony struktur wrażliwych oraz rozwoju 

systemów bezpieczeństwa w infrastrukturze krytycznej. Równocześnie umowy z PGZ 

podpisane zostały z  Politechniką Rzeszowską, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem 

Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, co stwarza 

podstawę do szerokiej kooperacji. Zgodnie z podpisaną umową, pracownicy naukowi 

Wydziału będą angażować się w realizację wspólnych prac rozwojowych, dotyczących 

technologii i systemów obronnych. Z dziedziną obronności współgrają badania prowadzone 

przez prof. T. Białopiotrowicza i dr inż.W. Adamowskiego w zakresie ochrony infrastruktur 

wrażliwych, pionierskie w skali światowej. 

Od 19 października 2015 roku Wydział intensywnie współpracuje z firmą LiuGong Dressta 

Machinery sp. z o.o. Podpisany w tym dniu list  intencyjny dotyczy współpracy we wdrażaniu 

innowacji "w oparciu o potencjał naukowo-badawczy i produkcyjny". Równocześnie 

z Wydziałem list podpisały: Politechnika Warszawska, Inkubator Technologiczny w Stalowej 

Woli, Fundacja Uniwersytecka. Strony określiły dziedziny współpracy opartej na transferze 

wiedzy, technologii i rozwiązaniach innowacyjnych. W ramach podjętych zobowiązań 
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znalazła się oferta praktyk, staży i stypendiów firmy LiuGong dla studentów kierunku 

inżynierii środowiska WZPiNoS KUL w Stalowej Woli.  

W 2014 roku pracownicy Instytutu inżynierii Środowiska wzięli udział w projekcie pn. 

Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do 

przedstawicieli JST, strefy biznesu i nauki ze Stalowej Woli finansowanym ze Szwajcarskiego 

Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Beneficjentem 

projektu była Gmina Stalowa Wola. W ramach projektu pracownicy przeszli przez cykl 

szkoleń dotyczących współpracy nauki z biznesem, komercjalizacji wyników badań, itp. 

W ramach projektu pracownicy uczestniczyli w wizycie studyjnej w European Business Club 

Schloss Oedheim, której celem było zapoznanie się z niemieckimi wzorami współpracy 

uczelni ze światem biznesu i przemysłu.  

 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

 

Aktualnie  Wydział nie prowadzi zajęć w języku obcym, chociaż pracownicy sporządzili 

listę zajęć w języku angielskim jako ofertę dla studentów z Chin w ramach potencjalnej 

wymiany  z Pekińskim Instytutem Technologii.  

4 grudnia 2018 roku podpisano umowę o współpracy miedzy pięcioma stronami dla  

stworzenia Centrum Języka i Kultury Chińskiej LiuGong w Stalowej Woli. Stronami 

podpisującymi porozumienie byli: Prezydent Miasta Stalowa Wola, Starosta Stalowowolski, 

Prezes Zarządu LiuGong Dressta Machinery, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej, Prorektor 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W ramach zawartego porozumienia strony wyraziły 

wolę podjęcia działań zmierzających do prowadzenia nauki języka chińskiego 

w samorządowych placówkach oświatowych oraz szkołach wyższych działających na terenie 

Gminy Stalowa Wola. KUL wraz z Politechniką Rzeszowską podjęli się organizacji 

i koordynacji nauki języka chińskiego dla studentów uczelni wyższych. KUL poprzez Centrum 

Języka i Kultury Chińskiej „Oriental” w Lublinie, w ramach swojej działalności i współpracy 

z chińskimi instytucjami i uczelniami wyższymi, w  szczególności z  Chińskim Państwowym 

Biurem Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego HANBAN zapewnia skierowanie przez 

HANBAN do Stalowej Woli lektorów języka chińskiego (native speakers) oraz wsparcie przez 
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stronę chińską innych form działalności Centrum Języka i Kultury Chińskiej LiuGong 

w Stalowej Woli, organizację staży stypendialnych i wymianę studentów pomiędzy 

uczelniami chińskimi i polskimi uczelniami – stronami porozumienia. 

Studenci inżynierii środowiska mają zapewnione lektoraty z języka angielskiego 

i niemieckiego. Program studiów I stopnia przewiduje łącznie 120 godzin lektoratu, który 

kończy się egzaminem. Program studiów II stopnia przewiduje łącznie 60 godzin lektoratu, 

który kończy się zaliczeniem. 

Zajęcia w ramach lektoratów językowych prowadzone są przez pracownika Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych.  Od kwietnia 2019 roku studenci mają możliwość 

korzystania z bezpłatnych lektoratów z języka chińskiego.  

Studenci przygotowujący prace dyplomowe skłaniani są do korzystania w jak najszerszym 

zakresie do korzystania z literatury anglojęzycznej. Każdy student ma dostęp do 

internetowych zasobów bibliotecznych, w ramach którego dostępne są zasoby Elseviera 

i Springera. 

Instytut Inżynierii Środowiska KUL w zakresie inżynierii środowiska współpracuje 

z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Wynika to ze specyfiki kadrowej, gdyż część 

pracowników instytutu pracuje na uniwersytetach zagranicznych: 

1. dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL – Narodowy Uniwersytet Politechnika 

Lwowska,  

2. dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL – Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, 

3. dr Taras Kavetskyy - Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu Iwana 

Franki, 

4. dr Volodymyr Levytsky , prof. KUL - Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, 

5. prof. Fiodor Pantsialeyenka – Politechnika Mińska, 

6. dr inż. Franciszek Świtała - Samarski Państwowy Uniwersytet Politechniczny. 

Pracownicy naukowi prowadzący zajęcia w obszarze studiów inżynierii środowiska oraz 

studenci uczestniczyli i uczestniczą w wydarzeniach naukowych o zasięgu 

międzynarodowym. 

Rok 2014 

•  39th ISMH, May 11-14, 2014 Kyoto, Japan, B.Marczewska, R. Kuzioła, 

• Uniwersytet Lille Francja  uczestnictwo w projekcie   międzynarodowym  - Program 

Działań Zintegrowanych POLONIUM 2014-2015 (w ramach Umowy między Rządem 
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RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej) – 

wrzesień 2014, A. Gronba, 

• European Business Club Schloss Oedheim, 19-23 maja 2014, Oedheim Niemcy, Transfer wiedzy 

w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, 

strefy biznesu i nauki ze Stalowej Woli, Szwajcarski  Program Współpracy z Nowymi Krajami 

Członkowskimi Unii Europejskiej, A. Gronba, 

• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Styl i jakość życia współczesnego człowieka 

2014 – Bezpieczeństwo” Stalowa Wola 28.05.2014, współorganizacja.  

Rok 2015 

• 8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and 

Archaeology (RAA 2015), Wrocław 1-5.09.2015, R.Kuzioła 

• I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna: Innowacyjne Rozwiązania                    

I  Technologie W Gospodarce Komunalnej, 2–3 czerwca 2015 r. Stalowa Wola 

• 51st Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Portugal, Porto, 13-

16 września 2015, S. Terpiłowska 

• ESVP-ECVP ANNUAL MEETING, Finland, Helsinki, 2-5 września 2015, S. Terpiłowska 

Rok 2016 

• The 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural 

Science (ISSRNS’2016), 13-18 June 2016, Ustroń, Poland, R. Kuzioła, 

• Notre Dame Radiation Laboratory University of NUNIVERSITY OF NOTRE DAME, South Bend, 

USA, 1 – 22 października 2016 roku, wizyta studyjna, M.Trzciński 

• University of Chemical Technology and Metallurgy , Sofia, Bułgaria, 5 – 9 grudnia 2016 

r., program Erasmus, T.Kavetskyy, 

Rok 2017 

• Viliniaus Universitetas, Litwa, Wilno, 4 – 10 maja 2017 r., M. Jarzębski. 

Rok 2018 

• RASPA Workshop: Molecular simulations for adsorption and diffusion in nanoporous 

materials, modeling of ionic liquids, and other applications, Delft Univesity of 

Technology, Delft, The Netherlands, 25-28 czerwca2018. E.Grabias 

• Summer School: Powder Diffraction School, Paul Scherrer Institute, Villigen, 

Switzerland, 24-28 września 2018, E.Grabias 
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• 54th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2018), Belgium, 

Brussels, 2-5 września 2018, S.Terpiłowska, 

• Immunology Conference, 05-07 lipca 2018 Wiedeń, Austria, S.Terpiłowska, 

• University of South Florida, 23-25 październik, “Defense TechConnect Fall Conference 

& Expo, co-located with the Smart Cities Connect Fall Conference and the SBIR/STTR 

Innovation Summit” Tampa, U.S.A, W Adamowski, 

• Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, “Profesor Benedykt Dybowski – 

czołowy badacz dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi Ukrainy, Progam 

Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020, 10-12 maja 2018r. 

Lwów, W. Adamowski, studenci. 

Międzynarodowe zespoły badawcze: 

• M. Jarzębski, T. Białopiotrowicz z  Wydziału, B. Bellich i A. Cesàro z Uniwersytetu 

w Trieście (Włochy), T. Śliwa z Politechniki Poznańskiej i J. Kościński z Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu zainicjowali współpracę w celu badania materiałów 

żywieniowych metodą Nanoparticle Tracking Analysis, dla śledzenia charakterystyk 

materiałów żywieniowych na mikro- i nanoskalę. Metodyka badań zastosowana 

w tych pracach jest prezentowana studentom w ramach seminariów inżynierskich na 

inżynierii materiałowej jak i inżynierii środowiska. 

• T. Kavetskyy oraz M. Samadishadlou, A. Akbarzadeh, S. Mousavi i M. Farshbaf  z Tabriz 

University of Medical Science, Tabriz, Iran, N. Annabi z Harvard Medical School, 

Cambridge, MA, USA, , R. Khalilov i S. Saghfi, Institute  of Radiation Problems of NAS 

Azerbaijan, Baku, Azerbaijan pracował nad zastosowaniem nanocząstek i nanorurek 

w medycynie. 

Rady edytorskie: 

• Prof. T. Białopiotrowicz – członek Rady Edytorów czasopisma Food Hydrocolloids (IF = 

4.747, 45 pkt.). 

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych 

• Journal of Food Science and Technology,  1 recenzja, S.Terpiłowska, 

• Journal of Nutrition and Health Sciences,  2 recenzje, S.Terpiłowska, 

• Journal of Emerging Diseases and Virology,  1 recenzja,, S.Terpiłowska, 

• Journal of Public Health and Disease Preventive, 1 recenzja , S.Terpiłowska, 
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• Food Hydrocolloids, 115 recenzji, T. Białopiotrowicz, 

• Colloids and Surfaces A, 5 recenzji, T. Białopiotrowicz, 

• X-ray Spectrometry, 30 recenzji, A.Kuczumow, 

• Nuclear Instruments and Methods A, 3 recenzje, A.Kuczumow,  

• Journal of Alloys and Compounds 5 recenzji, A.Kuczumow. 

 

 

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

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

 

Studenci Inżynierii Środowiska KUL wchodzą w skład środowiska studenckiego Uczelni 

i Wydziału, mając swoją reprezentację w Wydziałowym Samorządzie Studentów Wydziału 

Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL (starostowie roku) oraz gremiach 

decyzyjnych (Rada Wydziału – Artur Polit, Kamil Andres, Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia - Radosław Kuśmierz, Rada Instytutu –  Artur Polit,  Radosław Kuśmierz).  

Wsparcie studentów jest ważnym zadaniem powierzonym kadrze naukowo-dydaktycznej.  

Na początku każdego semestru pracownicy podają godziny cotygodniowych konsultacji dla 

studentów. Studenci mają także możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia przy użyciu 

poczty elektronicznej lub na platformie e-KUL oraz  w uzasadnionej potrzebie, po uprzednim 

uzgodnieniu -  telefonicznie. 

Każdemu z roczników zostaje przydzielony opiekun roku, który jako pracownik Instytutu 

Inżynierii Środowiska KUL sprawuje opiekę nad studentami przez cały okres studiów, 

pośrednicząc w trudnych sytuacjach i wspierając w rozwiązywaniu problemów, a także 

zapoznając z tokiem studiów, funkcjonowaniem Uniwersytetu i przedstawiając akademicki 

savoir vivre, wykazując troskę o warunki socjalne, stan zdrowia podopiecznych, czy też 

uczestnicząc w egzaminach komisyjnych jako obserwator. Ponadto pomocą mogą służyć 

opiekun praktyk (mgr K. Grąz), opiekun koła naukowego (dr A. Kramek), Dyrektor Instytutu, 

a także Prorektor ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych, Prorektor  ds. Nauki 

i Kształcenia, Rzecznik Praw Studentów KUL oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studentów 

Niepełnosprawnych. 

W ramach studiowania na kierunku inżynieria środowiska w Stalowej Woli studenci mogą 

przystąpić do programu Erasmus+, uczestnicząc tym samym w wymianie międzynarodowej. 
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Studenci mogą uczestniczyć w wymianach z innymi Uniwersytetami zagranicznymi uzyskując 

wsparcie ze strony Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą 

KUL, w ramach programów Europejskiej Sieci Uniwersytetów, umów bilateralnych i in. 

Studenci mają także możliwość uczestniczenia w wymianie krajowej w ramach programu 

MOST. 

 Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Inżynierii Środowiska KUL wspiera studentów 

inżynierii środowiska na wszystkich etapach edukacji w początkach ich aktywności naukowej, 

m. in. poprzez włączanie ich w badania prowadzone w ramach poszczególnych Katedr, 

pokazując metody pracy nad różnorodnymi źródłami, z uwzględnieniem ich charakterystyki. 

Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju ProVita prowadzi działalność organizacyjną 

i naukową. 

Studenci uczestniczą biernie i czynnie w konferencjach naukowych w kraju oraz za 

granicą. W ostatnich latach, w ramach Pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej: 

Innowacyjne Rozwiązania i Technologie w Gospodarce Komunalnej prezentowali się studenci  

inżynierii środowiska: Filip Rudzki, Piotr Chmielowiec byli współautorami różnych wykładów,  

studentka Katarzyna Zawół była współautorką posteru. Współautorami posterów są także 

studenci: Beata Kołacz podczas XXIV Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego (Poznań 

2015), Ada Pełeszczak i Magdalena Furman podczas XXV Poznańskiego Konwersatorium 

Analitycznego (Poznań 2016),  

W ramach międzynarodowej konferencji ECOBALTICA 2017, swoje referaty prezentowali 

studenci inżynierii materiałowej  KUL: Tomasz Morelowski i Tomasz Barczewski. 

W ramach międzynarodowej konferencji naukowej: „Profesor Benedykt Dybowski – 

czołowy badacz wspólnego dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi i Ukrainy” (Lwów, 

2018) czynny udział brała studentka inżynierii środowiska: Augustyn Patrycja. 

Studenci inżynierii środowiska są także współautorami publikacji naukowych: 

• Katarzyna Grąz, Anna Gronba, Tomasz Białopiotrowicz, Jakub Nowak, Katarzyna 

Zawół, Zastosowanie popiołów lotnych ze spalanego węgla kamiennego 

w budownictwie, w: „Gospodarka komunalna nowe rozwiązania i technologie" Pod 

reakcją  prof. KUL, dr hab. Barbary Marczewskiej s.159-177 

• B. Marczewska, R. Kuzioła, G. Butryn, Oznaczanie  zawartości śladowych ilości 

wybranych pierwiastków w węglach kopalnych z zastosowaniem technik 

spektroskopowych w Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe 
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wyzwania i możliwości, Ed. Z Hubicki UMCS Lublin 2014,  543-558  (rozdział 

w monografii) ISBN978-83-939465-1-8 

• B.Marczewska, R.Kuzioła F. Rudzki, Metody usuwania surfaktantów ze ścieków,  

w Gospodarka komunalna nowe rozwiązania i technologie, red B.Marczewska,  Wyd. 

Seidel Przywecki Warszawa 2015, 13-23 ISBN- 978-83-60956-42-7 

• B.Marczewska R.Kuzioła, M.Szoja, Wykorzystanie  torfu do usuwaniu metali ciężkich 

 z wód w Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania 

 i możliwości, Ed. Z Hubicki    UMCS Lublin 2016 , t.2, str 813-824   (rozdział 

w monografii)  ISBN – 978-83-945225-0-6 

• B.Marczewska R.Kuzioła, A. Pełeszczak, Stężenie żelaza w wybranych próbach wód 

w Nauka i przemysł  metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania 

i możliwości, Ed. Z  Hubicki    UMCS Lublin 2017 

• Anna Gronba-Chyła, Katarzyna Grąz, Piotr Chmielowiec, Jakub Nowak, Tomasz 

Białopiotrowicz, Badania frakcji mineralno-organicznej odpadów komunalnych.,  

w Gospodarka komunalna nowe rozwiązania i technologie, red B.Marczewska,  Wyd. 

Seidel Przywecki Warszawa 2015, 13-23 ISBN- 978-83-60956-42-7 

• Anna Gronba-Chyła, Katarzyna Grąz, Paweł Piekarz, Tomasz Białopiotrowicz, Badania 

morfologii odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli, (monografia) 

• Katarzyna Grąz, Anna Gronba-Chyła, Jakub, Nowak, Katarzyna Zawół, Tomasz 

Białopiotrowicz, Zastosowanie popiołów lotnych ze spalonego węgla kamiennego 

 w budownictwie, (monografia) 

Studenci Instytutu Inżynierii Środowiska KUL w Stalowej Woli czynnie włączają się  

w organizację Lubelskiego Festiwalu Nauki, odbywającego się corocznie we wrześniu także 

na terenie Kampusu KUL w Stalowej Woli. Podczas festiwalu współtworzą prowadzone przez 

wykładowców  projekty, m.in.: podczas XI Festiwalu Nauki „Nauka bez barier” w 2014 roku 

studentki I r IŚ – Katarzyna Próchno, Agnieszka Niemiec wraz z kierownik projektu dr hab. 

inż. Alicja Księżopolska prof. KUL – prowadziły projekt „Gleba jako matka Ziemia - źródło 

życia na lądzie”, studentki I roku IŚ – Weronika Chara, Paulina Czachurska wraz z kierownik 

projektu dr hab. inż. Alicja Księżopolska prof. KUL - prowadziły projekt  „Minerały jako 

budulec skał oraz piękne klejnoty”, podczas XII Festiwalu Nauki „Nauka drogą do Nobla” 

w 2015 roku studentki II roku IŚ – Katarzyna Próchno, Agnieszka Niemiec wraz z kierownik 

projektu dr hab. inż. Alicja Księżopolska prof. KUL – prowadziły projekt „Gleba jako matka 
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Ziemia, żywicielka człowieka - źródło życia na lądzie”, studentki II roku IŚ – Weronika Chara, 

Paulina Czachurska wraz z kierownik projektu dr hab. inż. Alicja Księżopolska prof. KUL – 

prowadziły projekt „Minerały jako budulec skał, piękne klejnoty i cenne rudy metali”. 

 Szczególne znaczenie mają realizowane w ramach studiów (konkretnych specjalizacji 

i specjalności) praktyki zawodowe. Bogatą ofertę związaną z przygotowaniem studenta 

inżynierii środowiska do wejścia na rynek pracy przygotowało i realizuje Biuro Karier przy 

KUL. Wśród wielu inicjatyw i form warto wymienić następujące: doradztwo zawodowe 

i edukacyjne, udzielanie informacji o rynku pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów 

rekrutacyjnych, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, praktyki nadobowiązkowe, warsztaty 

(np. autoprezentacji, szkolenia z obsługi baz danych), baza ofert praktyk i pracy, program 

stażowy „Najlepszy u najlepszych", staże z UE, targi pracy, Ambasador Kariery UE, 

indywidualne spotkania z pracodawcami.  

 Na KUL funkcjonuje dobrze zorganizowany system motywowania studentów do osiągania 

sukcesów naukowych w postaci różnorodnych programów stypendialnych. Studenci KUL 

w każdym roku otrzymują Stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia, Stypendia Rektora dla 

najlepszych studentów, Stypendia fundowane, Stypendia Towarzystwa Przyjaciół KUL 

(programy „Startuj z TP KUL" oraz „dla studentów bezinteresownie działających na rzecz 

KUL"). Pomocą są także stypendia zewnętrzne, np. stypendia marszałka województwa 

lubelskiego, stypendia Prezydenta Stalowej Woli. 

Niezależną od wyników w nauce formą wsparcia są stypendia socjalne, stypendia 

specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Prezydenta Stalowej Woli dla 

kierunków inżynierskich (na pierwszym roku 300 zł miesięcznie, w kolejnych latach zależnie 

od średniej). Wszystkie wymienione programy finansowe są opisane na stronie internetowej 

Działu Studenckich Spraw Socjalnych oraz stronie WZPiNoS. Tam również zamieszczone 

są regulaminy i inne potrzebne informacje, które można również uzyskać w formie 

papierowej we wspomnianym dziale. 

Dodatkową motywacją i formą podziękowania za dobre wyniki w nauce oraz 

zaangażowanie w działalność na rzecz Uniwersytetu są nagrody Rektora KUL oraz Prorektora 

ds. Studenckich, wręczane corocznie podczas uroczystego Opłatka Uniwersyteckiego oraz 

Wydziałowego. Wśród nagrodzonych znaleźli się też studenci inżynierii środowiska, m.in.: 

Maria Małek, Joanna Tarka oraz Patrycja Zimnicka (2016 Nagroda Prorektora ds. Studenckich 

za aktywną i nienaganną postawę społeczną) i Patrycja Augustyn oraz Joanna Tarka (2017 
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Nagroda Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych za aktywną i nienaganną 

postawę społeczną). 

 Informacje o możliwościach wsparcia i pomocy finansowej dla studentów są udzielane 

wielopoziomowo. Zadania te powierza się opiekunom poszczególnych roczników i kuratorom 

kół naukowych. Wypełniają je także organizacje studenckie, samorządy studentów, 

dziekanat, Dział Kształcenia, sekretariat Prorektora ds. Studenckich oraz przede wszystkim 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych. Wszystkie informacje, terminy i wzory dokumentów 

zamieszczane są również online na stronie  Działu Studenckich Spraw Socjalnych. 

Skargi i wnioski studentów rozpatrują Dziekan oraz Prorektor ds. studentów i kontaktów 

międzynarodowych. 

System obsługi studentów należy uznać za w pełni wystarczający, zaspokajający potrzeby 

oraz przejrzysty, mimo wielopoziomowej organizacji. W realizacji spraw administracyjnych 

oraz pośrednictwie między kadrą dydaktyczną, a studentami pośredniczy p. mgr Katarzyna 

Olko, sekretarz Instytutu Inżynierii Środowiska KUL. W Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego 

Prawa i Nauk o Społeczeństwie za studia I i II stopnia na kierunku inżynieria środowiska 

odpowiedzialna jest p. mgr Katarzyna Olko, kierownikiem dziekanatu jest p. mgr Joanna 

Dyrda-Muskus. Wszyscy w/w pracownicy posiadają wymagane do swoich stanowisk 

kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie. W obsłudze administracyjnej studentów 

uczestniczą również pracownicy innych komórek uniwersyteckich, m.in. Działu Kształcenia, 

Działu Studenckich Spraw Socjalnych, Działu Współpracy z Zagranicą i in.  W proces 

kształcenia zaangażowana jest również kadra pomocnicza: mgr inż. Adam Garbacz 

(pracownik techniczny). 

 Istotną formą przekazania uwag do procesu kształcenia są ankiety dotyczące 

prowadzonych zajęć, wypełniane każdorazowo na zakończenie semestru. Ponadto kadra 

naukowo dydaktyczna przechodzi ocenę okresową w systemie dwuletnim. Pracownicy 

naukowo - dydaktyczni po upływie semestru są oceniani przez studentów za jakość 

prowadzonych zajęć (ewaluacja jw.). Poprawie jakości świadczonych przez pracowników 

usług służą również kontrole wewnętrzne i zewnętrzne. Trwają prace ogólnouniwersyteckie 

nad systemem walidacji mającym znacząco podnieść poziom motywacji wśród studentów. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

 
Pełne i aktualne informacje o ofercie dydaktycznej Instytutu i jakości kształcenia są 

dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Oferta dydaktyczna zawiera dane o zasadach 

rekrutacji, poziomach i formach studiów, sylwetce absolwenta. Informacje dotyczące oferty 

dydaktycznej są udostępniane w wersji pisemnej (informatory, ulotki, plakaty) 

i elektronicznej (Internet).  

Aktualny plan studiów kierunku inżynieria środowiska oraz opis kształcenia dostępny jest 

na stronie internetowej – studia I stopnia http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-

stopnia/inzynieria-srodowiska-stalowa-wola/, oraz dla II stopnia na stronie 

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/inzynieria-srodowiska/. Na stronach tych można 

również odnaleźć aktualne informacje na temat warunków i trybu rekrutacji, sylwetkę 

absolwenta, informację o praktykach i stażach. 

Regulacje z zakresu uznawania efektów uczenia się, zasad dyplomowania i inne dotyczące 

jakości kształcenia dostępne są na stronach KUL w zakładce: studia – jakość kształcenia – 

regulacje prawne: http://www.kul.pl/regulacje-prawne,13647.html 

W ostatnim czasie znacząco przebudowana została strona internetowa KUL. Uruchomiony 

został nowy serwis rekrutacyjny, prezentujący ofertę dydaktyczną opartą na jednolitym 

opisie kierunków i profili absolwentów (http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-

stopnia/inzynieria-srodowiska-stalowa-wola/). 

Bardzo istotną rolę w organizacji procesu kształcenia i dostępie do niezbędnych informacji 

na Wydziale pełni platforma internetowa e-KUL.  Platforma ta zapewnia studentom dostęp 

do indeksu elektronicznego, opisów przedmiotów, rozkładu zajęć, informacji o terminach 

konsultacji  pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu. Na platformie umieszczane są 

też ważne, bieżące informacje zarówno dla studentów jak i pracowników, między innymi: 

informacje o stypendiach, grantach, konferencjach i konkursach. Cennym medium 

uzupełniającym jest Funpage Wydziału ( https://www.facebook.com/KULstalowawola/). 

Najważniejsze informacje prezentowane są też na stronie internetowej Wydziału i Instytutu 

(http://www.kul.pl/aktualnosci,11047.html) i (http://www.kul.pl/aktualnosci,18335.html). 

Dostęp do wszystkich aktów prawnych (Statut KUL, Uchwały Senatu, Zarządzenia Władz 

Uczelni, Regulaminy, Akty prawa powszechnie obowiązującego) znajduje się na stronie 
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internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KUL (http://bip.kul.lublin.pl/akty-

prawne,16066.html) oraz po zalogowaniu się do platformy e-kul (funkcja dostępna w sieci 

KUL - zakładka „Akty prawne”). 

 

 

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

i doskonalenie programu studiów 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w tym Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk 

o Społeczeństwie w Stalowej Woli prowadzi ciągłe starania o dobrą organizację oraz 

podnoszenie jakości procesu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, w tym także na 

kierunku inżynieria środowiska – studia stacjonarne I i II stopnia. 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.), § 7 i n. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1445, ze zm.) oraz 

§ 26 Statutu KUL, Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II utworzył 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (Uchwała Senatu KUL z dnia 29 

listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  - 

723/II/11). Głównym celem Systemu jest wprowadzenie przejrzystych i jednoznacznych 

mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia.  

Zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Prawa 

i Nauk o Społeczeństwie zajmuje się Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, która jest 

organem odpowiedzialnym za opracowanie i wdrożenie Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. W skład Komisji wchodzą Dziekan, Dyrektorzy Instytutów, 

nauczyciele akademiccy reprezentujący wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale 

oraz przedstawiciele studentów wskazani przez samorząd studencki. 

Komisja w swej działalności ma za zadanie uwzględniać w szczególności: organizację 

i realizację procesu dydaktycznego, spójność programową w ramach cyklu kształcenia, 

poziom prowadzonych przez nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych wraz 

z rezultatami ich pracy dydaktycznej, doskonalenie studentów w ramach pracy własnej, 
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organizacyjnej i naukowej, systematyczne podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności 

Wydziału w zakresie kształcenia, podnoszenie poziomu wyposażenia bazy lokalowej.  

W celu przygotowania projektu programu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska 

I i II stopnia powołana została komisja programowa (zgodnie z procedurą określoną 

w Uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 

2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych). Komisja programowa pełni rolę 

organu doradczego i opiniotwórczego, uczestnicząc w przygotowaniu programów 

kształcenia, a także określaniu zakładanych efektów kształcenia i metod ich weryfikacji. W jej 

skład wchodzą Dyrektor Instytutu, wybrani przez Radę Instytutu nauczyciele akademiccy 

oraz przedstawiciele studentów wskazani przez samorząd studencki. Prace nad programem 

kształcenia odbywają się zgodnie z harmonogramem planowania zajęć dydaktycznych, 

a dokumentacja programowa podlega procedurze określonej w ww. Uchwale Senatu KUL. 

Przy opracowywaniu programu kształcenia szczególna uwaga zwracana jest na: 

- dwutorowość programu kształcenia, zakładającą jednoczesne kształcenie w obszarze 

teoretycznym i praktycznym, w oparciu o aktualną wiedzę i osiągnięcia inżynierii środowiska; 

-  wyniki analizy aktualnej sytuacji rynkowej i zapotrzebowania na rynku pracy; 

-  maksymalne wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego kadry; 

- sugestie wnoszone przez studentów Instytutu dotyczące rodzaju i liczby zajęć 

dydaktycznych; 

-  uwagi interesariuszy zewnętrznych zgłaszane podczas posiedzeń Rady ds. Komercjalizacji 

Wiedzy i innych spotkań na Wydziale.  

Projekt programu kształcenia podlega zaopiniowaniu przez samorząd studentów, 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia. 

Weryfikacja jakości kształcenia na Wydziale odbywa się poprzez przeprowadzenie ankiet 

ewaluacyjnych, wypełnianych przez studentów po zakończeniu każdego semestru, okresową 

hospitację zajęć dydaktycznych i cykliczną ocenę pracowników naukowo – dydaktycznych 

i dydaktycznych. 

Studenci inżynierii środowiska mają możliwość stałego monitorowania procesu 

kształcenia dzięki wdrożonemu systemowi anonimowego oceniania zajęć dydaktycznych.  

Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się także w formie 

okresowych hospitacji. Okresowe hospitacje zajęć dydaktycznych dotyczą wszystkich 

nauczycieli akademickich. Przeprowadzają je odpowiednio Kierownicy Katedr, Dyrektor 
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Instytutu oraz Dziekan. Ważnym elementem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia                  

na Wydziale jest też cykliczna ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 

przeprowadzana co 2 lata (niesamodzielni pracownicy nauki) lub 4 lata (samodzielni 

pracownicy nauki). Ocenie podlega działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna 

przeprowadzana wg odrębnych zarządzeń Rektora KUL. Wyniki ankiety oceny prowadzonych 

zajęć i protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych są wykorzystywane w okresowych ocenach 

pracowników, przedłużaniu zatrudnienia oraz do awansowania i motywowania płacowego 

nauczycieli akademickich.  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

ęt
rz

n
e 

Mocne strony 
• Bardzo dobra baza w postaci budynków, 

laboratoriów, nowoczesnej aparatury 

• Połączenie nauki z praktyką – 

wykładowcy praktycy 

• Międzynarodowa kadra wykładowców, 

z szerokim doświadczeniem 

• Różnorodność tematyki badawczej, 

z głównym podkreśleniem badań stanu 

środowiska 

• Dobra współpraca interpersonalna 

Słabe strony 
• Niewystarczająca liczba pracowników 

technicznych  

• Brak oferty kształcenia w językach obcych 

• Skomplikowane i przedłużające się 

procedury zakupowe 

• Zbyt małe środki na cele promocyjno-

reklamowe 

C
zy

n
n

ik
i z

ew
n

ęt
rz

n
e 

Szanse 
• Duże zapotrzebowanie rynku pracy na 

wykształconych inżynierów 

środowiskowych  

• Rozwój nowych technologii, 

• Większa świadomość społeczna 

dotycząca roli kierunków 

inżynieryjnych 

• Otwartość otoczenia zewnętrznego 

(w tym zagranicznego) dająca 

możliwość rozszerzania 

wielokierunkowych kontaktów 

i współpracy 

Zagrożenia 

• Brak potrzeby innowacyjności ze strony 

lokalnej przedsiębiorczości 

• Postrzeganie zewnętrzne KUL-u, które nie 

sprzyja kojarzeniu uczelni z techniką 

i innowacyjnością 

• Częste zmiany ustawowe w zakresie nauki 

i szkolnictwa wyższego co nie sprzyja 

stabilnemu budowaniu jednostki 

• Ograniczone możliwości zdobywania 

grantów przez mniejsze jednostki 

naukowe 

• Dalsze załamanie demograficzne 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

 


