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Kielce, dn. 18.11.2019 
 
 
 

 

, Geomatyki i Energetyki 

w dziedzinie  

w roku akademickim 2018/2019 

 

, Geomatyki i Energetyki Politechniki 

  

 

uchwalony  i 

zmianami   

,  w sprawie zatwierdzenia 

procedur o 50

Geomatyki i Energetyki z dnia 10 lipca 2013 

a 

 

 

 
a

na odowiska, Geomatyki i Energetyki 

 ds. Systemu Zapewnienia 

w roku akademickim  2019/2020 : 

 

ds. Systemu Zapewnienia  

 

 

 

Katarzyna Kurpias - Warianek 
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hyn 

Katarzyna Wijas   

Aleksandra Pasek   

Katarzyna Kucharska   

Grzegorz Resztak  prz  

  regulamin pracy.  

 zapisane w zatwierdzone  

nr 50/13 z dnia 10 lipca 2013 r. 

. 

z 

W roku akademickim  2018/2019  : Nr 34/18,  

Nr 35/18, Nr 40/18, Nr 41/18, Nr 42/18, Nr 45/18, Nr 48/18, Nr 6/19, Nr 19/19, Nr 20/19,  

Nr 24/19, Nr 30/19, Nr 31/19, Nr 32/19 oraz Nr 33/19.  z m.in. z programami 

warunkami i trybem rekrutacji. 

W roku akademickim 2018/2019 , Geomatyki i Energetyki 

nia w zakresie: 

 monitorowania i doskonalenia  

 monitorowania i oceny procesu nauczania,  

 monitorowania i oceny  

 monitorowania i oceny , 

 oceny  

 

Monitorowanie i doskonalenie procesu rea  

1. W roku akademickim 2018/2019 p  kierunkach: 

  stopnia o profilu 

 

 geodezja i kartografia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu 

 

  o profilu   

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I 

realizowano  
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stacjonarnych II stopnia kierunku 

  

W ramach tych 

, , 

dyplomowania: sieci i instalacje sanitarne,  

i wentylacja. 

 

2. , Geomatyki 

i Energetyki zatrudnionych b

naukowo-  

zatrudnionych  

tabela 1. 

Tabela 1 

 
 

profesorowie 
tytularni 

dr hab.  
 

dr  d  m  mgr Razem 

9 12 4 24 19 3 71 

             12,7% 16,9% 5,6% 33,8% 26,8% 4,2% 100% 

 

3. 

 zawodowy  

oraz posiadane uprawnienia, 

 w kategoriach 

 

4.  

dwie y st i dwie  

doktora habilitowanego. 

5. 

prawnym programy  I i II stopnia  na kierunkach 

oraz  Programy 

 .,   
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 B

one ob  

6. W roku akademickim 2018/20

W ramach programu Erasmus+: 

 studentka kierunku i rodowiska Karolina Borowiec studia  

w Polytechnic Institute of Beja, 

 (B  Esin Huriye, C   Esra, 

Turan  Turcja Anadolu University,  Parlar Melih  Turcja Bursa Technical 

University) , 

  ieli akademickich naszego 

dydaktycznych na : 

 University of Huelva, Hiszpania - ,  

 ja - ,  

  - Marcin Gil,  

 Universidad Politecnica de Cartagena, Hiszpania  - ,  

 Deggendorf Institute of Technology, Niemcy -  . 

  stopnia  

w KTH Royal Institute of Technology, Dept of Chemical Engineering  w Szwecji 

(Sztokholm). 

7. w roku akademickim 

2018/2019 : 

 nia 2018 r.  782 , w tym na studiach niestacjonarnych  

216 (Tabela 2), 

 a 2019 r.  633 , w tym na studiach niestacjonarnych  

206 (Tabela 3) 

 

 2,62 - nia 2018 r. 

 2,07  30 maja 2019 r. 
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Tabela 2 

grudnia 2018  
 

 
 

 
  

 
 

studia stacjonarne 117 
studia niestacjonarne 87 

 
 

studia stacjonarne 52 
studia niestacjonarne 57 

Geodezja i Kartografia 
 

studia stacjonarne 317 
studia niestacjonarne 72 

 
 

studia stacjonarne 80 

 782 

 
 

Tabela 3 
a 2019  

 
 

 
 

  

 
 

studia stacjonarne 72 
studia niestacjonarne 78 

 
 

studia stacjonarne 84 
studia niestacjonarne 57 

Geodezja i Kartografia 
 

studia stacjonarne 198 
studia niestacjonarne 71 

 
 

studia stacjonarne 79 

 633 

 
 

8.  

 

 

 

 szereg 

dydaktycznymi, ukierun

st  
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 dla kierunku geodezja i kartografia 

energii oraz geodezja i kartografia, 

2019/2020, 

 w oparciu o wyniki bada

publikacje naukowe: 

 M., Syjud I., Kucharczyk K.:  

activities in the selected commune Swietokrzyskie province , Gaz, Woda  

i Technika Sanitarna, 2018, 11(92), s. 410-414 

 Lisowska J., Pedrycz O., Mroczkowska A.: 

kontynentach cz.21 -

70 

 Lisowska J., Pedrycz O., Mroczkowska A.: 

kontynentach cz. 22 -

39 

 Zwierzchowska A., Giemza N., Zemsta A.: 

kontynentach cz. 24, Nowoczesne b -

46 

9. , Geomatyki i Ener

naukowych: EcoClimatica, Ekolog, Geomatica, Krecik i RePower. k

n kowych, seminariach i konferencjach 

naukowych, wizytach studyjnych, szkoleniach oraz . 

    W roku akademickim 2018/2019 I Kongresie 

organizowanym dnia 28.02.2019 r. przez  

Miasta Kielce i Targi Kielce.  

sztolniowego a wody. Brali 

 . Prowadzili badania 

mikrobiologiczne  

     ublikacje: 
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 Klamka I., Gawdzik J.: Evaluation of water and sewage management in a  selected 

commune of central Poland, Archiwum Gospodarki Odpadami i 

(praca w recenzji) 

 Gospodarka wodno - j gminie o charakterze 

wiejskim, Archiwum Gospodarki Odpadami i  

 Klamka I.: Gospodarka wodno  , Gaz, Woda  

. 

 dnia 7 listopada 2018 r. uczestniczyli w seminarium nt. 

mikroturbin generacyjnych z wykorzystaniem paliwa gazowego nowej 

  Brali  w: 

 corocznych targach wentylacji w Centrum Targowo- Kongresowym Global Expo na 

 (5.03.2019 r.), 

 w szkoleniu  

wentylacyjnych  Schako (25.04.2019 r.). 

k naukowego Krecik 

bewykopowych. 

 eodezja u progu 

  Ponadto 

uczestniczyli w wyjazdach studyjnych do Kopaln    

, zdegradowanego  

   

projektu Smart  City Kielce 2030+.  kontakt  

z  

i instalacji OZE. w dzie 

Fotowoltaiki  

 

w obszarze instalacji fotowoltaicznych i fototermicznych. 
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Monitorowanie i ocena procesu nauczania 

1. ej 

 i dokonano stosownych korekt 

poprzez  . 

2. oraz geodezja  

i kartografia studenci odbywali praktyki  w: 

 ach gospodarki komunalnej (ok. 33 %) 

 przeds ok. 25 %) 

 firmach projektowych (ok. 15 %) 

 biorstwa energetyki cieplnej (ok. 5 %) 

 prywatnych firmach wykonawczych (ok. 80 %) 

  

 innych  (ok. 12 %) 

odpowiednio: 

 na kierunku i rodowiska - 42 26 

na ci sieci i instalacje sanitarne oraz 16 os  na ci 

zaopatrzenie ) oraz 12 

; 

  na kierunku geodezja i kartografia - 101 16 

. 

3. 

 wprowadzenia istotnych zmian 

w procesie dydaktycznym. 

4.  

 Na kierunku geodezja i k , w semestrze 

zimowym 2018/2019 wystawiono 3873 ocen stud 318

wszystkich ocen w t bardzo dobrych. 

9 a a dobra, a 

stanowi a 21  oceny 

dostateczna i dobra plus ( po 17%) oraz dostateczna plus (13%). Na ostatnim miejscu 

znajduje s  ocena niedostateczna (2%). 



9 
 

W semestrze letnim 2018/2019 . Nauczyciele akademiccy 

wystawili w sumie 3460 ocen. W znacznym stopniu dominuje ocena bardzo dobra, 

a nie 25

dostateczna (21%), a zaraz po niej ocena dobra (19%) i dobra plus (18%). Ocena 

dostateczna plus stanowi 15 % wszystkich ocen, a ocena niedostateczna podobnie jak  

w semestrze zimowym tylko 2%. 

    4,09, a w semestrze letnim 4,02. 

 Na kierunku i

zimowym 2018/2019 1594 ocen. L

wystawiono oceny wynosi 120. Na pierwszym miejscu znajduje a dostateczna 

(26%). Drugie miejsce stanowi ocena dobra plus (18%) i dobra (18%). Natomiast ocena 

bardzo dobra i dostateczna poziomach 17% i 15% wszystkich 

ocen. Ocena niedostateczna stanowi 6% wszystkich ocen.  

W semestrze letnim 2018/2019 68 os , wystawiono 1247 ocen. 

blisko 31% wszystkich ocen. 

a (20%), dostateczna plus 

(17%), bardzo dobra (15%), dobra plus (12 5% 

wszystkich ocen.  

 

 Na kierunku odnawialne e  w semestrze 

zimowym 2018/2019 wystawiono 1505 oce 83.  

    

dobra (20%), dobra plus (18%), dostateczna plus (12%). Ocena niedostateczna    

 

W semestrze letnim 2018/2019 y 72 osoby, wystawiono 1397 ocen. 

a a dostateczna a stanowi 

a plus (19%), 

bardzo dobra (17%), dostateczna plus (14%). Na ostatnim miejscu znajduje s ocena 

niedostateczne (5%). 

92, a w semestrze letnim 3,90. 

 Na kierunku i

zimowym 2018/201  54 osoby  1205 ocen. Oceny 
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bardzo  30% wszystkich ocen. Ocena dobra plus stanowi  26% 

wszystkich ocen, dobra  23%, dostateczna  11%, a dostateczna plus  10%.  

Na tym kierunku w tym czasie wystawiono 5 ocen niedostatecznych, co stanowi ok. 

0,4% wszystkich ocen. 

W semestrze letnim 2018/2019 odnotowano 82  

w sumie 1257 

35 a 

plus (23%), zaraz po niej ocena dobra  (22%). Oceny   dostateczna plus i dostateczna 

odpowiednio 9% i 8% 3% wszystkich ocen.  

26, a w semestrze letnim 4,28. 

 Na kierunku geodezja i k stacjonarnych I stopnia, w semestrze 

zimowym 2018/201  67 

894 oceny.  

24% wszystkich ocen ena bardzo  dobra (21%). 

Oceny dobra plus, dostateczna plus i dostateczna stanowi  17% 

wszystkich ocen. Ocena niedostateczna stanowi 3% wszystkich ocen. 

    W semestrze letnim 2018/2019 65  Wystawiono im 

w sumie 690 ocen. W tym semestrze najliczniejsze bardzo dobre 

32% wszystkich ocen. Na kolejnym miejscu znajd dostateczna (20%). 

Na trzecim miejscu klasyfik  ocena dobra (16%). Niemal na tym samym 

poziomie wystawiono oceny dostateczna plus (15%) i dobra plus (12%). Na ostatnim 

miejscu uplas  , 5% wszystkich ocen.  

        3,97, a w semestrze letnim 4,01. 

 Na kierunku i rodowis  I stopnia, w semestrze 

zimowym 2018/2019  na studia 93 osoby 970 

ocen. 30% wszystkich ocen. 

Natomiast ocena dobra p scu (19

odpowiednio oceny: bardzo dobra (17%), dostateczna plus (15%), dobra plus (13%). 

Najmniej wystawiono ocen niedostatecznych, tj. 6%. 

     W semestrze letnim 2018/2019 68 os 867 

ocen. W  oceny dostateczne i dobre, stanowi  po 24% 

wszystkich ocen. Oceny bardzo dobra, dobra plus i dostateczna  

cena niedostateczna  7 %. 

    74, a w semestrze letnim 3,77. 
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 Na kierunku i

zimowym 2018/2019 wystawiono 809 75 

a stanowi  25% wszystkich 

ocen. 2%. nywalnie 

wystawiono oceny bardzo dobr  (19%) i dobr  plus (18%). Ocena dostateczna plus 

stanowi  13% wszystkich ocen, a ocena niedostateczna zaledwie 3%.  

W semestrze letnim 2018/2019 56 626 ocen. 

W  ocen dobrych i dostatecznych cych po 

23% wszystkich ocen. Drugie miejsce zajmuje ocena bardzo dobra (22%). Natomiast na 

trzecim i czwa dobra plus  (18%)  

i dostateczna plus (12%). Oceny niedostateczne  2% wszystkich 

wystawionych w tym semestrze ocen.  

3,93, a w semestrze letnim 3,99. 

 

Monitorowanie i  

1. W roku akademickim 2018/2019 nie zrealizowano za

dydaktycznych. 

2.  

h prowadzonych na Wydziale. Dokonano analizy 

ankiet, a 

. 

3. W tabeli 4  zebrano u  do procesu dydaktycznego (elementy 

organizacyjne, techniczne i systemo

na spotkaniach z opiekunami lat . 
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Tabela 4 
 

 
Stwierdzone uchybienia Zalecenia Termin 

wykonani
a 

odpowiedzialna 
 

W ramach przeprowadzonej 

oceny procesu dydaktycznego, 

nauczycieli akademickich  

indywidualne rozmowy 
z nauczycielami 

(Kierownik Katedry, w 

 

Listopad 
2018 

Maj 2019 

 
 

Kate

naprawczych. 

- 

dojazdem do domu, studenci 

 

maksymalne 
wyeliminowanie 

Na studiach 
niestacjonarnych 

 

2018 
Luty 2019 

 
dr  

Prodziekani 
ds. Studenckich i 

Dydaktyki 
dr Ewa Ozimina 
dr Magdalena 

 
 

 

roku akademickiego 2018/2019 

na maksymalne wyeliminowanie 
okienek oraz fakt, aby 

studiach niestacjonarnych, w 

 

nauczycieli akademickich. 

Przeprowadzono 
e studentami 

ds. Systemu 

Prodziekan ds 
Studenckich i 
Dydaktyki. W 

rozmowie studenci 

sprecyzowali zarzuty do 

przeprowadzenie 
rozmowy pani Dziekan 

z nauczycielem. 

2019 
 
 

odpowiednie kroki 

 

Studenci kierunku geodezja i 
k
do pracy dziekanatu. 

pracownikiem 
dziekanatu. 

Marzec 
2019 

 
 pracownikiem Dziekanatu 

 

4. Dokonano analizy ankiet oceny nauczycieli akademickich   
w systemie USOS. omiast  
w semestrze letnim tylko 70.  Na rysunku 

nauczycieli. 
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i  
w roku akademickim 2018/2019 

 Monitorowanie i  

1. 8/2019, , przeprowadzono 

W i 

ewentualne . 

2. Wydziale  jest zgodna 

z ustaleniami  zawartymi w  Uchwale Senatu Nr 123/18 z dnia 27 czerwca 2018r. 

 Senatu P  Nr 51/06 z dnia 29 czerwca 

2006 

dydaktycznych, zasad obliczania i powierzania godzin ponadwymiarowych oraz 

. 

3. 

dla rminach prowadzonych konsultacji. 

4. ekazywane na spotkaniach z Prodziekanami ds. 

studenckich,  . 

 

 

1. Dokonano modyfikacji i uaktualnienia informacji internetowych o ofercie studi

i  

2.  Przygotowane  informacje do informatora uczelnianego. 
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3. Prowadzona  kampania promocyjna W  

  

 szkolnych (zwiedzanie 

  

 zapraszanie   

na Wydziale oraz 

uroczystym .  

  

 

1. 

nauczycieli akademickich (ankiety w USOS) i oceny procesu dydaktycznego (ankiety 

) przez upowszechnianie 

 

2. Mobilizacja nauczycieli akademickich 

11 i formularz 12) 

 

3. Mobi   dla oceny 

procesu dydaktycznego (

 

4. e kcyjnego przestrzegania harmonogramu 

hospitacji. 

 

Systemu Zapewnienia  
 

 
 

 
 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki  
 

 
 
 

 
 
dr Ewa Ozimina 


