
 

WARSZAWA 2020 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I 

PROCESOWEJ 
ul. L. Waryńskiego 1 

00-645 Warszawa 

 

 

 

WYDZIAŁOWA KSIĘGA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

 

 

 

WYDANIE II                                                                                                             12.02.2020 

aktualizacja: 29.10.2020 

 



 

KSIĘGA JAKOŚCI Wydanie II Strona 1 z 53 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Data: 12.02.2020 

aktualizacja: 29.10.2020 

 

SPIS TREŚCI 

 

WPROWADZENIE .............................................................................................................................. 3 

1. PREZENTACJA WYDZIAŁU .................................................................................................... 4 

1.1. Historia .................................................................................................................................... 4 

1.2. Stan prawny ............................................................................................................................. 6 

1.3. Zasoby ludzkie – kadra nauczająca i administracja................................................................. 6 

1.4. Infrastruktura dydaktyczna i badawcza ................................................................................... 7 

1.5. Środowisko pracy .................................................................................................................... 8 

2. POLITYKA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ................................................... 10 

2.1. Misja Wydziału ..................................................................................................................... 11 

2.2. Kryteria jakości kształcenia na Wydziale .............................................................................. 12 

2.3. Zakres kompetencji uczestników Systemu ............................................................................ 12 

2.4. Funkcjonowanie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ................................................ 16 

2.5. Dokumentacja i zapisy Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ...................................... 17 

2.6. Publikowanie informacji ....................................................................................................... 18 

2.7. Przeglądy Systemu ................................................................................................................ 19 

3. KSZTAŁCENIE NA WYDZIALE INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ ......... 19 

3.1. System studiów...................................................................................................................... 19 

3.2. Krajowe Ramy Kwalifikacji .................................................................................................. 21 

3.3. Plany studiów i programy nauczania ..................................................................................... 22 

3.4. Sylwetka absolwenta Wydziału ............................................................................................. 23 

4. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO ............................................................... 28 

4.1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ........................................................................................ 29 

4.2. Etyka procesu dydaktycznego ............................................................................................... 31 

4.3. Warunki rejestracji studentów na kolejne okresy rozliczeniowe .......................................... 32 

4.4. Praktyki studenckie ............................................................................................................... 33 

4.5. Realizacja prac i egzaminów dyplomowych ......................................................................... 34 

4.6. Koła naukowe ........................................................................................................................ 34 

4.7. Obsługa administracyjna ....................................................................................................... 34 

4.8. Pomoc materialna dla studentów ........................................................................................... 36 

5. DZIAŁANIA PROMOCYJNE I REKRUTACJA KANDYDATÓW .................................... 37 



 

KSIĘGA JAKOŚCI Wydanie II Strona 2 z 53 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Data: 12.02.2020 

aktualizacja: 29.10.2020 

 

5.1. Zakres i metody działań promocyjnych ................................................................................ 37 

5.2. Rekrutacja na studia .............................................................................................................. 38 

5.3. Kontakty z absolwentami ...................................................................................................... 40 

5.4. Monitorowanie opinii otoczenia społeczno-gospodarczego .................................................. 40 

6. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I DOSKONALENIE SYSTEMU .......................................... 41 

6.1. Funkcjonowanie Systemu na Wydziale................................................................................. 43 

6.2. Monitorowanie zasobów ....................................................................................................... 47 

6.3. Monitorowanie procesu dydaktycznego ................................................................................ 50 

6.4. Audytowanie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ............................ 52 

6.5. Działania doskonalące ........................................................................................................... 52 

7. KARTA ZMIAN .......................................................................................................................... 52 

8. WYKAZ PROCEDUR ................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KSIĘGA JAKOŚCI Wydanie II Strona 3 z 53 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Data: 12.02.2020 

aktualizacja: 29.10.2020 

 

WPROWADZENIE  

Księga Jakości Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej jest zasadniczym 

elementem Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i stanowi zbiór postępowań w zakresie 

działań na rzecz wymaganej jakości procesu kształcenia obejmując cały proces kształcenia i 

odnosząc się do wszystkich jego aspektów mających wpływ na jego właściwy przebieg oraz 

wysoką jakość. Wydziałowy System Jakości Kształcenia jest powiązany z Uczelnianą Księgą 

Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej.  

Celem wdrożenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przez Wydział jest 

wprowadzenie i ustalenie właściwych mechanizmów nauczania zapewniających stałe 

doskonalenie procesu kształcenia studentów opierającego się na ugruntowanej wiedzy 

teoretycznej i praktycznej z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz 

uwzględniających współczesne osiągnięcia naukowe tej dziedziny nauk technicznych. 

Uczestnikami Systemu Jakości Kształcenia, a tym samym odbiorcami Księgi Jakości, są 

wszyscy uczestniczący w procesie kształcenia realizowanym na Wydziale Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej. 

Wdrożenie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przez Wydział pozwoliło na 

usystematyzowanie i udoskonalenie szeregu czynników mających bezpośredni wpływ na 

jakość procesu kształcenia, takich jak:  

• dbałość o odpowiedni poziom kompetencji kadry nauczającej, jej stały rozwój, 

doskonalenie oraz motywowanie;  

• unowocześnianie treści programów nauczania przez uwzględnienie zarówno 

współczesnych osiągnięć nauki, jak i wymagań interesariuszy zewnętrznych 

(pracodawców) tworzących rynek pracy;  

• podniesienie rangi procesu nauczania i dbałość o właściwe warunki prowadzenia zajęć 

dydaktycznych;  

• ustalenie kryteriów efektywnej obsługi administracyjnej procesu kształcenia;  

• rozpowszechnianie oferty dydaktyczno-naukowej Wydziału adresowanej do 

kandydatów na studia i innych interesariuszy zewnętrznych, w tym pracodawców;  

• zwiększenie zaangażowania wszystkich uczestników, w tym także studentów, w 

pracach na rzecz doskonalenia funkcjonalności Systemu.  
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W założeniu, System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej jest systemem otwartym i elastycznym a okresowe modyfikacje 

oraz analizy funkcjonowania Systemu umożliwiają dostosowanie obowiązujących treści i 

procedur do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez uczestników Systemu.  

1. PREZENTACJA WYDZIAŁU 

Siedziba Wydziału mieści się w Warszawie przy ul. L. Waryńskiego 1 w gmachu im. 

prof. Janusza Ciborowskiego. Gmach Wydziału został przekazany do użytkowania w 1974 

roku i jest położony na działce o powierzchni 21 643 m2. Powierzchnia użytkowa budynku 

Wydziału wynosi 11 233 m2, z czego dla potrzeb zajęć dydaktycznych przeznaczono  

sale dydaktyczne o powierzchni 3 878 m2. Bazę dydaktyczną Wydziału stanowią dwa 

audytoria, 2 sale wykładowe, 8 sal do ćwiczeń audytoryjnych, 8 laboratoriów dydaktycznych 

i 4 laboratoria badawcze. Wszystkie audytoria, sale wykładowe i sale do ćwiczeń wyposażone 

są w urządzenia audiowizualne zapewniające właściwy poziom infrastruktury multimedialnej 

(rzutniki, ekrany oraz w przypadku audytoriów także nagłośnienie). 

1.1. Historia 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej został 

utworzony 27 października 1973 roku w wyniku nadania Instytutowi Inżynierii Chemicznej 

Politechniki Warszawskiej uprawnień odrębnego Wydziału. Instytut na prawach wydziału 

prowadził działalność do 1991 roku, zaś od tego czasu funkcjonuje Wydział Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. 

W roku 1975 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Od 1980 roku Wydział posiada także 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Oba te uprawnienia 

Wydział posiada nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 

W roku 2007 Wydział utworzył wspólnie z dwoma innymi wydziałami Politechniki 

Warszawskiej, Wydziałem Chemicznym i Wydziałem Inżynierii Materiałowej, Szkołę 

Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych. Podstawą prawną powstania 
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Szkoły była Uchwała nr 174/XLVI/2007 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 

kwietnia 2007 r. 

Od początku istnienia podstawową działalnością dydaktyczną Wydziału było 

kształcenie studentów na kierunku inżynieria chemiczna, a następnie inżynieria chemiczna i 

procesowa. W efekcie dotychczasowej działalności dydaktycznej Wydziału dyplomy 

magistra inżyniera otrzymało ponad 1850 absolwentów studiów dziennych. Ponadto 159 

osobom nadano stopień naukowy doktora nauk technicznych oraz 57 osobom stopień 

naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, przyczyniając się w ten sposób 

znacząco do rozwoju inżynierii chemicznej w kraju. 

W klasyfikacji naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonywanej na 

podstawie oceny wyników działalności naukowo-badawczej Wydział posiada kategorię B 

(wg. stanu na rok 2020). W maju 2012 r. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW 

znalazł się w gronie wyróżnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 

wydziałów realizujących kształcenie na najwyższym poziomie. W 2012 i 2013 roku Wydział 

dwukrotnie został laureatem konkursu MNiSW na najlepszy program studiów i system 

zapewniania jakości kształcenia. W maju 2013 roku kierunek studiów inżynieria chemiczna i 

procesowa na Politechnice Warszawskiej znalazł się w gronie 40 najlepiej prowadzonych 

kierunków studiów w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika Perspektywy i 

dziennika Rzeczpospolita. W 2016 r. Wydział uzyskał prestiżowy tytuł Lidera Jakości 

Kształcenia oraz certyfikaty "Studia z przyszłością" dla studiów I i II stopnia na kierunku 

inżynieria chemiczna i procesowa, w ramach I edycji Ogólnopolskiego Programu 

Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju 

Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Studia inżynierskie i 

magisterskie na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzone na Wydziale 

uzyskały akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), a tym samym 

europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®, na okres od 

roku akademickiego 2017/2018 do 2022/2023 (5 lat). W Rankingu Studiów Inżynierskich 

organizowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, publikowanym od 2018 roku, 

Wydział corocznie (w 2018, 2019 i 2020 r.) zajmował I miejsce w kategorii wydziałów 

prowadzących studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.   
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1.2. Stan prawny  

Wydział prowadzi działalność dydaktyczną w ramach struktury publicznej uczelni 

akademickiej Politechniki Warszawskiej. Zasady działania Wydziału określa ustawa Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.), 

zwana dalej Ustawą. Wydział kierowany jest przez organa jednoosobowe i kolegialne 

pochodzące z wyboru. Najwyższym organem jednoosobowym jest Dziekan, a kolegialnym 

Rada Wydziału. Uchwały Rady Wydziału są wiążące dla Dziekana i podległych mu jednostek 

oraz wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. Wydział oceniany jest 

okresowo przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział posiada wyróżniającą ocenę jakości 

kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na poziomie studiów pierwszego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich potwierdzoną Certyfikatem Jakości Kształcenia 

przyznanym przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała PAKA nr 991/2011 

z dnia 24 listopada 2011 r.).  

1.3. Zasoby ludzkie – kadra nauczająca i administracja 

Ogólne wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego na prowadzenie kierunku 

studiów określa Ustawa. W celu prowadzenia swojej działalności Wydział zatrudnia 

nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Zasoby ludzkie Wydziału zostały określone w strukturze organizacyjnej Wydziału, która 

podlega aktualizacji w wyniku zmian organizacyjnych lub wprowadzenia nowych obszarów 

działalności. Obecnie kadrę badawczo-dydaktyczną wydziału stanowi 46 osób, w tym 19 

samodzielnych pracowników naukowych posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

doktora habilitowanego (według stanu na dzień opracowania).  

Wymagane kwalifikacje nauczycieli akademickich, tryb ich zatrudniania i zwalniania 

określa Statut Politechniki Warszawskiej. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej 

ocenie, a tryb jej przeprowadzania określa Statut Politechniki Warszawskiej i Zarządzenia 

Rektora. Istotnym elementem oceny dydaktycznego dorobku nauczyciela akademickiego jest 

przeprowadzana okresowo ocena jakości prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych, 

uwzględniająca wyniki anonimowych ankiet studentów oraz protokołów hospitacji 

prowadzonych zajęć dydaktycznych.  
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Do utrzymania wysokiej jakości kształcenia niezbędne jest wszechstronne 

przygotowanie pedagogiczne i doskonalenie kadry nauczającej. Profesjonalne przygotowanie 

pedagogiczne wymaga udziału pracowników w różnych formach dokształcania nauczycieli 

akademickich, takich jak: studia podyplomowe, kursy, seminaria, warsztaty i konferencje 

dydaktyczne z zakresu pedagogiki i metodyki.  

Polityka kadrowa prowadzona przez Dziekana i władze Wydziału zapewnia stabilność 

realizowanego procesu kształcenia, odpowiada potrzebom Wydziału i realizowanym przez 

niego zadaniom poprzez: 

• systematyczne analizowanie stanu osobowego kadry nauczającej oraz wymagań 

kompetencyjnych w tym zakresie,  

• ustalanie i przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych przy 

zatrudnianiu i przydzielaniu obowiązków pracownikom dydaktycznym, a w 

szczególności prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych (inżynierskich i 

magisterskich),  

• zapewnienie przez nauczycieli wysokiego poziomu pracy dydaktycznej i 

wychowawczej. 

Wymagania kwalifikacyjne i zadania pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi (administracyjnych, technicznych i pozostałych) są określone odpowiednio w 

Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej oraz w Kartach 

stanowisk pracy.  

1.4. Infrastruktura dydaktyczna i badawcza 

Infrastruktura dydaktyczna i badawczo – laboratoryjna Wydziału obejmuje:  

• odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne; 

• bibliotekę i czytelnię naukową, wraz z ogólnodostępnymi stanowiskami 

komputerowymi pozwalającymi na swobodny dostęp dla studentów do cyfrowych 

zasobów literaturowych Biblioteki Głównej PW oraz innych ogólnodostępnych źródeł 

naukowych;  
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• urządzenia, sprzęt, materiały i oprogramowanie niezbędne do realizacji procesu 

kształcenia, w tym stanowiska komputerowe z dostępem do wydziałowej sieci 

komputerowej oraz internetu.  

Infrastruktura dydaktyczna Wydziału wspiera zdalne oraz innowacyjne formy 

kształcenia studentów na odległość.  

Tryb postępowania, kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych jednostek 

organizacyjnych oraz administracji Wydziału w zakresie zarządzania i utrzymania 

infrastruktury dydaktycznej określają regulacje ogólnouczelniane publikowane w formie 

Zarządzeń Rektora PW oraz regulacje wewnętrzne w postaci Zarządzeń lub Decyzji 

Dziekana. W szczególności Komisja ds. Jakości Kształcenia, powołana przez Dziekana, 

dokonuje okresowej oceny infrastruktury dydaktycznej oraz formułuje wnioski dotyczące 

uzupełnienia wyposażenia, planu napraw i remontów. Jednostki organizacyjne Wydziału 

sporządzają coroczne plany zapotrzebowania środków do realizacji procesu dydaktycznego 

oraz przeprowadzania remontów infrastruktury dydaktycznej.  

Pomieszczenia użytkowane przez studentów, doktorantów i pracowników są 

oznakowane tabliczkami informacyjnymi zgodnie z zasadami przyjętymi w jednostkach 

organizacyjnych Wydziału. Za oznakowanie i stan techniczny pomieszczeń dydaktycznych 

odpowiedzialni są: Dziekan, Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Kierownik 

administracyjny Wydziału.  

Wydział dąży do zapewnienia odpowiednich warunków nauki studentom 

niepełnosprawnym. Sale dydaktyczne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ponadto Wydział oferuje wsparcie w formie oferty dla niepełnosprawnych studentów 

Politechniki Warszawskiej obejmującej przyznanie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej 

oraz przyznanie usługi tłumacza języka migowego.  

1.5. Środowisko pracy 

Wszystkie pomieszczenia Wydziału spełniają wymagania ustalone w odpowiednich 

przepisach, w tym w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), za co odpowiedzialni 

są Kierownicy jednostek organizacyjnych. Prowadzący zajęcia laboratoryjne zapoznają 
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studentów z regulaminem pracowni oraz przepisami BHP obowiązującymi w danej pracowni 

dydaktycznej, zaś studenci potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem na odpowiedniej 

liście co stanowi obligatoryjne kryterium dopuszczenia studenta do uczestniczenia w 

zajęciach dydaktycznych realizowanych w pracowni.  

Dziekan ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale. 

Ma obowiązek organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP ogólnie 

obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej. W celu realizacji swoich obowiązków w 

zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, Dziekan 

powołuje Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań 

prewencyjnych. Uczelniany Inspektorat BHP sprawuje nadzór merytoryczny nad 

Pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań prewencyjnych w 

zakresie działań ogólnouczelnianych zmierzających do zapewnienia w całej Uczelni, w tym i 

na Wydziale, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dziekan zapewnia 

pracownikom, doktorantom i studentom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki 

poprzez następujące działania: 

• wstępne, okresowe i kontrolne profilaktyczne badania lekarskie;  

• obowiązkowe cykliczne szkolenia w zakresie BHP; 

• ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;  

• zapewnienie we wszystkich pracowniach apteczek do udzielenia pierwszej pomocy;  

• zapewnienie przeszkolenia osób prowadzących zajęcia w pracowniach 

specjalistycznych i laboratoriach;  

• szkolenia studentów w zakresie przepisów BHP obowiązujących w pracowniach, w 

których realizowane są zajęcia laboratoryjne oraz w których wykonywane są prace 

badawcze; 

• zobowiązanie kierowników laboratoriów i pracowni specjalistycznych w każdym 

semestrze do sprawdzenia stanu urządzeń, w tym instalacji elektrycznej, pod 

względem bezpieczeństwa użytkowania i eliminacji zagrożeń życia i zdrowia osób w 

nich przebywających;  

• zaopatrzenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej zgodnie z 

ryzykiem charakteryzującym dane stanowisko pracy.  
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Ocena jakości środowiska pracy dokonywana jest przez Pełnomocnika Dziekana  

ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań prewencyjnych oraz Społecznego 

Inspektora Pracy stosownie do ich kompetencji. Pracownicy Wydziału zobowiązani są do 

zgłaszania wyżej wymienionym osobom wszelkich nieprawidłowości, w celu podjęcia działań 

korygujących i zapobiegawczych. 

W uzasadnionych przypadkach, na przykład w okresie zagrożenia epidemiologicznego, 

opracowywane są dodatkowe regulaminy i zarządzenia obowiązujące w budynku Wydziału, 

które publikowane są na stronie internetowej Wydziału i Uczelni. 

 Zagadnienia związane ze zdrowiem, higieną i bezpieczeństwem pracy pracowników i 

studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej są opisane w procedurze  

P-ICh-1.5-1 BHP na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

2. POLITYKA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Wydział konsekwentnie i trwale dąży do doskonalenia jakości kształcenia studentów 

oraz utrzymania wiodącej roli na krajowym rynku usług edukacyjnych nauczania na kierunku 

inżynieria chemiczna i procesowa. Służy temu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, którego zasadniczym celem jest wprowadzenie mechanizmów oraz określenie i 

monitorowanie warunków, zasad i procedur działania Wydziału zapewniających 

utrzymywanie wysokiej jakości kształcenia przez: 

• sukcesywne unowocześnianie programów nauczania, z uwzględnieniem 

współczesnych osiągnięć nauki i techniki oraz wymagań rynku pracy 

reprezentowanych przez interesariuszy zewnętrznych; 

• dbałość o odpowiedni poziom kompetencji i systematyczny rozwój kadry nauczającej;  

• standaryzację i ujednolicenie sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów; 

• określenie odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych uczestników procesu 

kształcenia; 

• przestrzeganie Regulaminu Studiów w PW oraz zwyczajowych standardów 

akademickich; 

• ciągłe podnoszenie rangi pracy dydaktycznej przez odpowiednie motywowanie kadry 

nauczającej; 
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• dbałość o właściwe warunki prowadzenia zajęć i efektywną obsługę administracyjną 

procesu dydaktycznego; 

• popularyzację dydaktycznej i naukowej oferty Wydziału wśród kandydatów  

na studia oraz pracodawców; 

• informowanie kandydatów i pracodawców o poziomie wykształcenia absolwentów 

Wydziału. 

Decyzję o wprowadzeniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 

podjęto uchwałą Rady Wydziału nr WIChiP/006/8-15/2011 z dnia 4 października 2011 r. 

wydaną na podstawie Uchwały nr 122/XLVI/2006 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 

29 listopada 2006 r. oraz dokumentu pt. „Wytyczne do tworzenia wydziałowego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia” stanowiącego Załącznik nr 2 do cytowanej Uchwały Senatu 

PW. Bieżący System Jakości Kształcenia na Wydziale jest zgodny z Uchwałą nr 

525/XLIX/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej, który 

funkcjonuje w sposób opisany w Księdze Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej 

(KJK PW). 

System jest finansowany ze środków przyznanych przez Rektora Politechniki 

Warszawskiej na działalność Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

2.1. Misja Wydziału 

Misją Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej jest upowszechnianie i rozwijanie 

wiedzy technicznej przez działalność edukacyjną i badawczą, a w szczególności: 

• prowadzenie prac naukowych w dyscyplinie inżynierii chemicznej i procesowej oraz 

w komplementarnych dyscyplinach nauki, a także popularyzowanie wyników tych 

prac; 

• kształcenie akademickie na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa oraz w 

zakresie nauk wspierających, przy zachowaniu tradycji wysokiego poziomu 

nauczania, zapewniającego zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych cenionych i wymaganych na krajowym i międzynarodowym 

rynku pracy; 
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• kształtowanie wśród nauczycieli akademickich, pracowników i studentów postaw 

poszanowania uniwersalnych zasad wolności i niezależności myśli, tolerancji 

światopoglądowej, etyki naukowej oraz dydaktycznej, uczciwości, rzetelności i 

odpowiedzialności.  

2.2. Kryteria jakości kształcenia na Wydziale 

Przez wysoką jakość kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

Politechniki Warszawskiej rozumie się łączne wystąpienie takich elementów, jak: 

• realizacja zamierzonych celów dydaktycznych, w tym kształtowania wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych studentów na najwyższym osiągalnym 

poziomie i zgodnie z obowiązującymi Krajowymi Ramami Kwalifikacji; 

• intensywne zaangażowanie studentów w zajęcia i inicjatywy dydaktyczne oraz 

projekty badawcze realizowane na Wydziale;  

• zapewnienie absolwentom Wydziału wykształcenia umożliwiającego mobilność na 

rynku pracy oraz zdolność do samodzielnego rozwijania własnych karier 

zawodowych; 

• reakcja władz Wydziału, nauczycieli akademickich i innych pracowników 

administracyjnych na wnioski studentów; 

• zapewnienie odpowiednich warunków pracy nauczycielom akademickim, studentom i 

pracownikom administracyjnym; 

• zgodność zasad organizacji studiów i prowadzenia zajęć oraz polityki jakości 

kształcenia z krajowymi i międzynarodowymi standardami akredytacyjnymi. 

2.3. Zakres kompetencji uczestników Systemu 

Podstawowymi dokumentami określającymi zakres kompetencji organów 

jednoosobowych i kolegialnych Wydziału są:  

• ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018r., 

poz. 1668 z późn. zm.); 

• Statut Politechniki Warszawskiej.  
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Kompetencje i obowiązki Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału, a także 

zakres działania administracji określają:  

• Statut Politechniki Warszawskiej;  

• uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej;  

• regulaminy szczegółowe;  

• zarządzenia Rektora; 

• zarządzenia Dziekana.  

Rada Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Dydaktycznych na kadencję 

organów jednoosobowych. W skład Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych wchodzą 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału, nauczyciele akademiccy będący 

przedstawicielami jednostek organizacyjnych Wydziału oraz przedstawiciele doktorantów 

oraz Wydziałowej Rady Samorządy Studentów. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji  

ds. Dydaktycznych jest Prodziekan ds. Studiów. Podstawą prawną działania Wydziałowej 

Komisji ds. Dydaktycznych są: Statut Politechniki Warszawskiej (§ 58 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 

4) oraz uchwały Rady Wydziału w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. 

Dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. 

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych należy:  

• opracowywanie nowych oraz modyfikacja istniejących programów studiów, z 

uwzględnieniem w szczególności: potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, 

wyników monitorowania karier absolwentów, osiągania zakładanych efektów uczenia 

się oraz wyników ankietyzacji studentów i absolwentów; 

• opracowywanie i wdrażanie nowatorskich metod kształcenia, w tym nauczania 

zdalnego; 

• doskonalenie metod weryfikacji osiągania efektów uczenia się; 

• opiniowanie i wnioskowanie wprowadzania zmian w organizacji procesu kształcenia 

oraz realizacji zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu 

kształcenia; 

• monitorowanie i opiniowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych na Wydziale; 

• opiniowanie tematów prac dyplomowych i monitorowanie procesu dyplomowania; 

• opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych; 
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• wnioskowanie zmian w zakresie infrastruktury dydaktycznej w celu zapewniania 

osiągania zakładanych efektów uczenia się; 

• wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. 

W imieniu Dziekana osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Systemu jest 

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. W danej kadencji 

Pełnomocnika Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia powołuje i odwołuje 

Dziekan. Podstawą prawną działania Pełnomocnika Dziekana ds. systemu zapewniania 

jakości kształcenia jest Uchwała nr 525/XLIX/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 

17 czerwca 2020 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Pełnomocnika sprawuje Prodziekan ds. 

Studenckich.  

Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia należy 

inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu prawidłowe wdrożenie, 

funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. W szczególności 

zadania te obejmują:  

• kontakty i współpracę z Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia oraz 

Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji; 

• nadzór nad dokumentacją Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

oraz Wydziałową Księgą Jakości Kształcenia, koordynowanie aktualizacji 

dokumentacji i procedur oraz ich dystrybucję na Wydziale; 

• nadzór nad procesem oceny jakości kształcenia, w tym inicjowanie i koordynowanie 

przebiegu hospitacji i ankietyzacji zajęć dydaktycznych; 

• nadzór nad warunkami realizacji procesu kształcenia, w tym: monitorowanie jakości 

obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy studiów 

podyplomowych, analizę dostępności dla studentów nauczycieli akademickich w 

ramach konsultacji dla studentów, semestralny przegląd kart i regulaminów 

przedmiotów w zakresie kryteriów jakości kształcenia;  

• nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz inicjowanie 

projakościowych działań doskonalących, w tym inicjowanie i zarządzenie zudytami 

wewnętrznymi na Wydziale; 
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• przygotowanie i przeprowadzenie corocznych przeglądów Wydziałowego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia; 

• przygotowanie corocznych raportów dotyczących jakości procesu kształcenia 

realizowanego na Wydziale, z uwzględnieniem wyników ankietyzacji i hospitacji 

zajęć dydaktycznych, oraz przedstawienie raportu na posiedzeniu Rady Wydziału; 

• współpracę z instytucjami związanymi z jakością kształcenia, w tym akredytacyjnymi 

i certyfikującymi. 

Rada Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia na kadencję 

organów jednoosobowych. W skład Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą nauczyciele 

akademiccy będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych Wydziału oraz 

przedstawiciel doktorantów i studentów. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan ds. 

Studenckich. Podstawą prawną działania Komisji ds. Jakości Kształcenia są: Uchwała nr 

525/XLIX/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca 2020 r., oraz uchwały 

Rady Wydziału w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na 

Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Do zadań Komisji 

ds. Jakości Kształcenia należy:  

• doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym 

procedur dotyczących procesu kształcenia; 

• koordynowanie przebiegu hospitacji zajęć dydaktycznych i ankietyzacji; 

• prowadzenie wewnętrznej oceny procesu kształcenia na podstawie wyników hospitacji 

zajęć dydaktycznych, oceny pracy nauczycieli akademickich oraz ankiet wśród 

studentów i absolwentów; 

• dokonywanie przeglądu kart i regulaminów przedmiotów z uwzględnieniem: doboru 

metod kształcenia i literatury, powielania treści programowych, określania wymagań 

wstępnych, nakładu pracy własnej studenta, punktów ECTS, odniesienia 

przedmiotowych do kierunkowych efektów uczenia się oraz adekwatności metod 

oceny osiągania efektów uczenia się, dokonywanie okresowej analizy treści kart 

opisów przedmiotów i sylabusów;  

• opiniowanie zmian w programach studiów i wprowadzania nowych programów 

studiów; 
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• monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów 

i słuchaczy studiów podyplomowych; 

•  monitorowanie jakości kształcenia zdalnego; 

• analiza dostępności dla studentów nauczycieli akademickich i osób niebędących 

nauczycielami akademickimi; 

• monitorowanie metod wsparcia studentów w procesie kształcenia oraz dostępności 

kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami; 

• coroczne opracowywanie raportów dotyczących jakości procesu kształcenia z 

uwzględnieniem wyników ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych. 

2.4. Funkcjonowanie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Do zakresu działania Systemu należą procesy główne, pomocnicze i doskonalące, jak 

pokazano schematycznie na rys. 2.4-1. Procesy te dotyczą w szczególności:  

• zasobów ludzkich i materialnych Wydziału;  

• organizacji procesu dydaktycznego;  

• realizacji procesu kształcenia;  

• funkcjonowania Wydziału w środowisku interesariuszy zewnętrznych np. wśród 

maturzystów (jako potencjalnych kandydatów na studia) i pracodawców (jako 

interesariuszy zewnętrznych procesu kształcenia realizowanego przez Wydział). 

Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, 

monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Wytyczne 

funkcjonowania Systemu w szczegółowy sposób określają procedury systemowe. 
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Rys. 2.4.-1. System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej. 

2.5. Dokumentacja i zapisy Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Zasady dotyczące opracowania dokumentacji i zapisów Systemu są szczegółowo 

przedstawione w procedurze P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami. Strukturę 

wydziałowej dokumentacji Systemu przedstawia rysunek 2.5-1. 

Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów Systemu zawarte są w Zasadach 

funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej 

i Procesowej. Dokumentacja Systemu w Politechnice Warszawskiej jest opracowywana i 

wdrażana na dwóch zależnych od siebie poziomach: uczelnianym i wydziałowym. W skład 

dokumentacji Systemu na poziomie Wydziału wchodzą:  

• Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia (WKJK);  

• procedury;  
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• instrukcje wydziałowe; dokumenty nadrzędne, w tym Ustawa, Statut Politechniki 

Warszawskiej, Regulamin Studiów, uchwały Senatu i Rady Wydziału, zarządzenia 

Rektora i Dziekana.  

Na wydziałowym poziomie działania Systemu organem wykonawczym jest Dziekan 

oraz działający w jego imieniu Pełnomocnik ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia uwzględnia zapisy i zalecenia Uczelnianej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia jest dokumentem 

nadrzędnym w stosunku do innych dokumentów wydziałowych, takich jak procedury, 

instrukcje i dokumenty wydziałowe. Księga posiada skorelowany układ odsyłaczy do 

udokumentowanych procesów Systemu, związanych z działaniami wewnątrz Wydziału, 

mającymi wpływ na jakość kształcenia. Wykaz obowiązujących procedur wydziałowych 

znajduje się w rozdziale 8. 

 

Rys. 2.5-1. Struktura dokumentacji Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  

wdrożonego na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. 

2.6. Publikowanie informacji  

Kompleksowa polityka informacyjna Wydziału, obejmująca przekazywanie informacji 

dotyczącej oferowanych programów kształcenia, uzyskiwanych przez absolwentów efektów 

uczenia się, przyznawanych kwalifikacji, stosowanych procedur w zakresie kształcenia oraz 
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oceniania, dostępnych dla studentów możliwości nauki, a także informacji skierowanej do 

kandydatów na studia realizowana jest zgodnie z Procedurą P-ICh-2.6.1 Publikowanie 

informacji. Procedura umożliwia także uzyskiwanie informacji zwrotnej od interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych procesu kształcenia prowadzonego przez Wydział.  

2.7. Przeglądy Systemu  

Sposób przeprowadzania przeglądu Systemu jest opisany w procedurze P-ICh-2.7-1 

Przegląd systemu. Każdy przegląd musi być zakończony sporządzeniem raportu, zaś 

sformułowane w raporcie wnioski końcowe należy bezwzględnie wykorzystać w działalności 

doskonalącej System. 

3. KSZTAŁCENIE NA WYDZIALE INŻYNIERII CHEMICZNEJ I 

PROCESOWEJ 

Kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa na Wydziale jest prowadzony na 

podstawie Uchwały nr 62/XL/92 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 1992 r.  

3.1. System studiów 

Do roku 2012 studia dzienne prowadzone były w systemie jednolitym jako 10-cio 

semestralne stacjonarne magisterskie studia dzienne, które kończyły się wykonaniem przez 

studenta magisterskiej pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego 

magistra inżyniera. Obecnie, na Wydziale prowadzone są dzienne studia stacjonarne w 

systemie trójstopniowym obejmującym:  

• studia I stopnia – 3,5-letnie studia inżynierskie zakończone wykonaniem inżynierskiej 

pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera;  

• studia II stopnia – 1,5-letnie studia magisterskie zakończone wykonaniem 

magisterskiej pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra;  

• studia III stopnia – 4-letnie studia doktoranckie, umożliwiające uzyskanie stopnia 

naukowego doktora nauk technicznych. Na wniosek doktoranta studia te mogą być 

przedłużone za zgodą Rady Wydziału.  
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Zasady tzw. mobilności pionowej, czyli warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia 

I i II stopnia, ustala Senat Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe zasady przyjęć 

kandydatów na studia II stopnia ustala Rada Wydziału.  

Studia stacjonarne I stopnia są prowadzone bez wyodrębnionych specjalności studiów. 

Po zakwalifikowaniu się na studia II stopnia studenci dokonują wyboru specjalności studiów 

na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Od roku akademickiego 2019/2020 studia II 

stopnia prowadzone są na specjalnościach:  

• bioinżynieria;  

• inżynieria procesów ochrony środowiska – do września 2020 r.;  

• inżynieria procesów przemysłowych;  

• inżynieria produktów nanostrukturalnych (w ramach Szkoły Zaawansowanych 

Technologii Chemicznych i Materiałowych);  

• inżynieria układów rozproszonych – od lutego 2020 r.  

Nakład pracy studenta na poszczególnych przedmiotach na studiach I i II stopnia jest 

wyrażony za pomocą punktów zaliczeniowych ECTS. Miarą postępów w nauce jest 

sumaryczna liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta na koniec danego okresu 

rozliczeniowego. Osiągnięcia studenta w ramach danego przedmiotu wyrażane są w skali 

ocen numerycznych i opisowych. Średnia ocena ze studiów jest średnią uzyskanych ocen 

ważoną punktami ECTS.  

Zasady tzw. mobilności poziomej w zakresie wymiany międzynarodowej (warunki i 

tryb kierowania za granicę w celach dydaktycznych, sposób i kryteria rekrutacji) określa 

Senat PW oraz zarządzenia Rektora PW. Za prawidłową realizację wymiany 

międzynarodowej odpowiadają koordynator uczelniany i Pełnomocnik Dziekana  

ds. programów międzynarodowych pełniący funkcję koordynatora wydziałowego. 

Współpracują oni z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW będącym jednostką 

prowadzącą merytoryczną i organizacyjną obsługę programów wymiany studentów, 

doktorantów i kadry dydaktycznej. Zasady zaliczania semestrów studentom uczestniczącym 

w programach wymiany międzynarodowej są zgodne z odpowiednimi umowami 

międzynarodowymi. Zaliczanie semestrów studentom uczestniczącym w programach 

wymiany krajowej i zagranicznej odbywa się w ramach systemu ECTS.  
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Na Wydziale organizację i tok studiów I i II stopnia oraz prawa i obowiązki studenta 

określa Regulamin studiów, zaś organizację i tok studiów III stopnia oraz prawa i obowiązki 

doktoranta określa procedura P-ICh-3.1-1 Studia III stopnia. Od 1 października 2019 roku 

kształcenie studentów na studiach III stopnia odbywa się w ramach Szkół Doktorskich. 

3.2. Krajowe Ramy Kwalifikacji 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 268 ust. 2 

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1669 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 

1668 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018r., poz. 2218) Senat 

Politechniki Warszawskiej podjął Uchwałę nr 385/XLIX/2019 w sprawie dostosowania 

programów studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do wymagań określonych w 

ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie efektów 

uczenia się. Uchwalone efekty uczenia się dotyczą następujących programów kształcenia 

realizowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej:  

• dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku inżynieria chemiczna 

i procesowa (Załącznik nr 37 do uchwały nr 385/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 18 

września 2019 r.);  

• dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria chemiczna 

i procesowa (Załącznik nr 38 do uchwały nr 385/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 18 

września 2019 r.). 

Uchwalone efekty uczenia się stanowią podstawę niezbędną do tworzenia planów 

studiów oraz programów nauczania na prowadzonym kierunku.  
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3.3. Plany studiów i programy nauczania 

Plany studiów i programy nauczania dla kierunku i każdej specjalności oraz poziomu 

kształcenia tworzone są zgodnie z uchwalonymi efektami uczenia się oraz z wytycznymi 

Senatu PW do uchwalania przez Rady podstawowych jednostek organizacyjnych programów 

nauczania i planów studiów I i II stopnia. Dziekan wyznacza kierowników specjalności dla 

poszczególnych specjalności na studiach II stopnia. 

Plany studiów i programy nauczania są opracowywane przez Wydziałową Komisję ds. 

Dydaktycznych i uchwalane przez Radę Wydziału. Zmiany w planach studiów mogą być 

wprowadzane na uzasadniony wniosek kierownika przedmiotu lub specjalności i są 

zatwierdzane przez Radę Wydziału po uprzednim rozpatrzeniu przez Wydziałową Komisję 

ds. Dydaktycznych. Wydział może wprowadzić konkurs ofert dydaktycznych w zakresie 

przedmiotów przewidzianych w programie studiów i własną procedurę jego rozstrzygania. 

Tryb zgłaszania i zatwierdzania zmian w planach i programach studiów określa Procedura P-

ICh-3.3-1 Plany studiów i programy nauczania.  

Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i 

procesowa prowadzonych na Wydziale obejmuje zagadnienia dotyczące procesów 

chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów 

rynkowych. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii stanowi podstawę 

nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu 

chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. 

Umiejętności absolwentów pozwalają na działalność zawodową w obszarach: przemysłu 

przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i 

biomedycznej.  

Program kształcenia na studiach II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i 

procesowa prowadzonych na Wydziale przewiduje, że podstawowa wiedza inżynierska z 

zakresu inżynierii chemicznej zostaje pogłębiona o aspekty dotyczące metod zarządzania 

procesami przemysłowymi i optymalizacji takich procesów, projektowania i realizacji 

procesów ochrony środowiska, a także nowoczesnych zastosowań biotechnologii oraz 

inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają twórczą pracę w 
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zakresie opracowania, unowocześniania, optymalizacji i eksploatacji zaawansowanych 

technologii przemysłu przetwórczego, a także rozwijanie kariery naukowej lub menedżerskiej 

w branży przemysłowej. W ramach planu studiów II stopnia mogą być określone przedmioty 

wspólne dla jednej lub kilku specjalności. 

W planie studiów wyodrębnione są przedmioty do wyboru przez studenta, w wymiarze 

określonym w uchwale Senatu PW. Tryb wyboru przedmiotów obieralnych oraz kryteria 

kwalifikacji określa Prodziekan ds. Studiów. Zasady wyboru i zapisów studentów na 

przedmioty obieralne oraz humanistyczno-ekonomiczno-społeczne zawarte są w procedurze 

wydziałowej P-ICh-3.3-2 Przedmioty obieralne, HES, specjalności.  

Informacja o programie nauczania przedmiotu, sposobie jego realizacji, wymaganiach 

dotyczących uzyskiwania pozytywnej oceny końcowej podana jest przez prowadzącego w 

sylabusie (karcie przedmiotu). Sylabus opracowuje kierownik przedmiotu (koordynator), a 

zatwierdza właściwy Kierownik jednostki organizacyjnej. Zawartość karty przedmiotu jest 

jednolita dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej (procedura 

wydziałowa P-ICh-4.1-1 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne, załącznik Z-ICh-4.1-

1-1 Karta przedmiotu).  

Informacja o aktualnych planach studiów i programach nauczania jest dostępna na 

internetowych stronach Wydziału oraz u Prodziekana ds. Studiów i w jednostkach 

organizacyjnych.  

3.4. Sylwetka absolwenta Wydziału 

3.4.1 Studia stacjonarne I stopnia 

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonego 

na Wydziale potrafi: 

• projektować procesy wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym, 

realizować bezpiecznie procesy produkcyjne w fabrykach zgodnie z zasadami ekologii 

i ochrony środowiska, unowocześniać i modernizować istniejące instalacje 

przemysłowe dużej skali oraz współpracować ze specjalistami innych dziedzin 
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technicznych w ramach nadzorowania pracy i eksploatacji instalacji i urządzeń 

przemysłowych; 

• stosować metody opisu matematycznego przebiegu procesów chemicznych i 

fizycznych dla potrzeb projektowania i optymalizacji technologii przemysłowych z 

uwzględnieniem modelowania: równowag fazowych, wymiany ciepła, kinetyki 

procesowej, inżynierii reaktorów chemicznych oraz rozdzielania mieszanin; potrafi do 

tego celu zastosować nowoczesne techniki komputerowe z wykorzystaniem 

oprogramowania narzędziowego typu Matlab i AutoCAD; 

• projektować aparaturę przemysłową (m. in. reaktory chemiczne, kolumny 

rektyfikacyjne, filtry i odpylacze, wymienniki ciepła, mieszalniki, absorbery i 

adsorbery itp.) z określeniem szczegółów konstrukcyjnych i wymiarów tych urządzeń, 

a także dobierać parametry operacyjne (np. temperaturę, ciśnienie, przepływy mediów 

procesowych) prowadzenia procesów w takich aparatach; 

• stosować zasady bezpieczeństwa procesowego z wykorzystaniem układów automatyki 

przemysłowej; nadzorować pracę układów regulacji automatycznej w instalacjach 

przemysłowych oraz właściwie użytkować takie układy w zakresie doboru 

regulatorów, przetworników pomiarowych i urządzeń wykonawczych; potrafi tworzyć 

i interpretować schematy technologiczne zgodnie z obowiązującymi zasadami grafiki 

inżynierskiej.  

Perspektywy zawodowe absolwenta studiów I stopnia kierunku inżynieria chemiczna i 

procesowa prowadzonego na Wydziale obejmują: 

• jednostki przemysłu przetwórczego: chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, 

spożywczego i petrochemicznego;  

• firmy projektowe i biura rozwojowo-badawcze (sektor R&D) koncernów oraz firm 

branży przemysłu przetwórczego;  

• fabryki kosmetyków i produktów chemii gospodarstwa domowego (np. proszków do 

prania, wybielaczy, detergentów);  

• jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanej z przemysłem 

przetwórczym i ochroną środowiska;  

• państwowe i przemysłowe instytuty naukowo-badawcze;  
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• samodzielną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów 

chemicznych i spożywczych.  

3.4.1 Studia stacjonarne II stopnia 

Absolwent studiów II stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa 

prowadzonego na Wydziale potrafi: 

• projektować procesy przemysłu przetwórczego z zastosowaniem oprogramowania 

narzędziowego CAD oraz obliczeniowej mechaniki płynów CFD, a także 

optymalizować koszty realizacji takich procesów; projektować i prowadzić w skali 

przemysłowej procesy rozdzielania składników strumieni mieszanin gazowych i 

ciekłych (np. rektyfikację, krystalizację, absorpcję i ekstrakcję); 

• projektować instalacje do oczyszczania powietrza i wody oraz unieszkodliwiania 

odpadów stałych, a także aparaty stosowane do separacji niebezpiecznych substancji 

chemicznych; umie identyfikować zagrożenia związane z nieprawidłową realizacją 

procesów przemysłowych i potrafi stosować metody eliminacji zagrożeń 

powstających podczas prowadzenia takich procesów i stanowiących zagrożenie dla 

środowiska naturalnego;  

• prowadzić, projektować i optymalizować procesy przemysłowe realizowane z 

udziałem mikroorganizmów i substancji pochodzenia biologicznego w celu 

wytworzenia zaawansowanych produktów biopochodnych (np. farmaceutyków, 

surfaktantów i szczepionek); opracowywać systemy podawania leków oraz wytwarzać 

pożądane formy produktów strukturalnych stosowanych w terapiach medycznych jako 

leki;  

• planować i prowadzić badania doświadczalne z wykorzystaniem zaawansowanych 

urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz właściwie interpretować wyniki tych badań; 

umie właściwie tworzyć raporty z realizacji projektów i prac badawczych oraz 

prezentować wyniki tych prac z zastosowaniem różnorodnych form komunikacji 

interpersonalnej.  

Perspektywy zawodowe absolwenta studiów II stopnia kierunku inżynieria chemiczna i 

procesowa prowadzonego na Wydziale obejmują: 
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• specjalizację w charakterze kadry zarządzającej, operacyjnej i menedżerskiej firm 

branżowych przemysłu przetwórczego;  

• firmy projektowe i biura rozwojowo-badawcze (sektor R&D);  

• firmy consultingowe i doradcze w dziedzinie procesów przemysłowych;  

• jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanej z przemysłem 

przetwórczym i ochroną środowiska;  

• państwowe i przemysłowe instytuty naukowo-badawcze, kariera naukowa na 

uczelniach technicznych;  

• samodzielną działalność gospodarczą w branży technicznej.  

Absolwent studiów II stopnia spełnia wymagania związane z osiąganymi efektami 

uczenia się, z uwzględnieniem specjalności dyplomowania. Prowadzone na Wydziale 

specjalności odpowiadają aktualnym i przewidywanym w bliskiej przyszłości potrzebom 

rynku pracy, przy czym dzięki umiejętnościom kadry, zakresy kształcenia w ramach 

specjalności podlegają uaktualnianiu, niezbędnym modyfikacjom i ciągłemu doskonaleniu, a 

dzięki wszechstronności kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa pozwalają 

one na szybkie dostosowanie się absolwenta do potrzeb zmieniających się uwarunkowań 

rynku pracy. W szczególności:  

• Absolwenci specjalności „inżynieria procesów przemysłowych” posiadają 

szczegółową wiedzę dotyczącą zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących 

podczas procesów przemysłowych. Program specjalności uwzględnia bowiem metody 

projektowania reaktorów chemicznych i realizacji procesów chemicznych, metody 

projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych, 

metody projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu oprogramowania 

CAD, a także metody matematyczne analizy kosztów realizacji procesów 

przemysłowych. Istotnymi zagadnieniami specjalności są aspekty intensyfikacji 

przebiegu procesów przetwórczych oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także 

modelowania wieloskalowego. Absolwenci specjalności są przygotowani do 

samodzielnego zarządzania procesami przemysłu przetwórczego.  

• Absolwenci specjalności „bioinżynieria” posiadają szczegółową wiedzę dotyczącą 

projektowania i prowadzenia procesów przemysłowych realizowanych z udziałem 

mikroorganizmów i substancji pochodzenia biologicznego. W wyniku przebiegu tych 
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procesów produkowane są w skali przemysłowej substancje białkowe, enzymy, 

farmaceutyki, szczepionki, przeciwciała, a także produkty spożywcze. Absolwenci 

posiadają umiejętności prowadzenia procesów biotechnologicznych w skali 

przemysłowej, projektowania bioreaktorów i procesów przemysłowych stosowanych 

do wytwarzania bioproduktów oraz pracy badawczej z mikroorganizmami i 

substancjami bioaktywnymi. Ponadto absolwenci mają kwalifikacje niezbędne do 

projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania farmaceutyków i produktów 

biomedycznych. 

• Absolwenci specjalności „inżynieria procesów ochrony środowiska” posiadają 

szczegółową wiedzę dotyczącą potencjalnych i istniejących zagrożeń związanych z 

nieprawidłową gospodarką substancjami stosowanymi lub wytwarzanymi w procesach 

przemysłowych. Wiedza ta obejmuje metody eliminacji zagrożeń powstających 

podczas prowadzenia procesów technologicznych i stanowiących niebezpieczeństwo 

dla  środowiska naturalnego. W szczególności absolwenci posiadają umiejętności 

projektowania systemów procesowych do oczyszczania powietrza i wody oraz wiedzę 

dotyczącą konstrukcji aparatów stosowanych do separacji niebezpiecznych substancji 

z fazy ciekłej i gazowej. Znają również technologie utylizacji odpadów stałych i 

ciekłych pochodzenia przemysłowego i komunalnego. 

• Absolwenci specjalności „inżynieria produktów nanostrukturalnych” (w ramach 

Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych)” uzyskują 

szczegółową wiedzę dotyczącą metod wytwarzania, właściwości oraz praktycznych 

zastosowań nanostruktur w postaci nanocząstek i nanomateriałów. W ramach zajęć 

prezentowana jest pogłębiona wiedza dotycząca oddziaływań międzycząsteczkowych 

w procesach tworzenia nanostruktur, zasad projektowania i wytwarzania 

nanomateriałów, a także sposobów identyfikacji ich własności. Absolwenci tej 

specjalności posiadają umiejętności projektowania zaawansowanych procesów 

wytwarzania nanostruktur oraz praktycznej realizacji takich procesów.  

• Absolwenci specjalności „inżynieria układów rozproszonych” uzyskują 

szczegółową wiedzę dotyczącą występowania, obliczania oraz zastosowania układów 

rozproszonych (mikro- i nanodyspersyjnych) w różnorodnych zagadnieniach 

inżynierii procesowej i ochrony środowiska,  a także w wybranych  zagadnieniach 
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związanych z wpływem dyspersji na organizm (jako zanieczyszczenia albo nośniki 

leków). Program studiów jest powiązany z bieżącą działalnością naukową i techniczną 

pracowników Wydziału, w którą studenci zostają włączeni w trakcie studiów 

(research-based education). Absolwenci posiadają umiejętność projektowania 

procesów, w których występuje faza rozproszona (m.in. wytwarzanie dyspersji, ich 

rozdzielanie, zastosowanie w inżynierii produktu, ochronie środowiska i zdrowia); 

mają również znajomość działania i obsługi nowoczesnej aparatury badawczo-

pomiarowej do określania właściwości układów dyspersyjnych.  

4. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

Proces dydaktyczny na Wydziale prowadzony jest zgodnie z Regulaminem studiów, 

przepisami ogólnymi PW, decyzjami i zarządzeniami Rektora oraz uchwałami Senatu i Rady 

Wydziału. Harmonogram zajęć w danym roku akademickim, zgodnie z Regulaminem 

studiów, określa Rektor.  

Kształcenie na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa jest prowadzone w formie 

studiów stacjonarnych. Proces dydaktyczny realizowany jest w sposób tradycyjny poprzez 

prowadzenie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, zajęć 

laboratoryjnych i seminariów dyplomowych. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie 

zarządzenia Rektora lub decyzji Dziekana, kształcenie może być realizowane w sposób 

hybrydowy lub zdalny.  

Przy organizowaniu zajęć dydaktycznych na Wydziale uwzględnia się następujące 

zasady: 

• jednoznaczne i przejrzyste rozgraniczenie zadań i obowiązków pomiędzy uczestników 

procesu kształcenia; 

• zagwarantowanie odpowiedniego administracyjnego wsparcia dla wykładowców, 

które pozwoli im skoncentrować się na jak najlepszym prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych i ułatwi organizację czasu pracy; 

• dążenie do informowania studentów o zawartości merytorycznej zajęć dydaktycznych, 

które pozwoli im dokonywać świadomych wyborów specjalności, grup zajęciowych i 

zajęć fakultatywnych oraz ułatwi organizację czasu studiowania. 



 

KSIĘGA JAKOŚCI Wydanie II Strona 29 z 53 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Data: 12.02.2020 

aktualizacja: 29.10.2020 

 

Uzupełnieniem procesu dydaktycznego są praktyki (krajowe i zagraniczne) oraz 

wycieczki dydaktyczne do zakładów przemysłowych. 

4.1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

Realizacja zajęć dydaktycznych przebiega zgodnie z wcześniej przygotowanym planem 

zajęć dla poszczególnych lat studiów i grup studenckich. Liczebność grup studenckich i 

roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk (pensum) oraz zasady 

obliczania godzin dydaktycznych określa Senat Politechniki Warszawskiej odpowiednią 

uchwałą, a w szczególnych przypadkach również Rada Wydziału. Sposób i tryb realizacji 

przedmiotu określa kierownik przedmiotu (koordynator), a zatwierdza Kierownik jednostki. 

Ramowe zasady zaliczania przedmiotów określa Regulamin studiów.  

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dążą do: 

• wysokiego zaangażowania w wykonywane działania dydaktyczne; 

• osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych, które dotyczą kształtowania wiedzy, 

umiejętności i postaw studentów; 

• sprawnego, trafnego i skutecznego prowadzenia procesu kształcenia, jasnego i 

zrozumiałego dla studentów przekazywania wiedzy; 

• odpowiedzialnego podejścia do studentów, przy świadomości wpływu na ich wiedzę, 

umiejętności i postawy; 

• poszanowania godności osobistej studentów; 

• odnoszenia się do studentów z życzliwością, powagą i taktem, unikania 

niestosowności w słowach i zachowaniu, nie kierowania się negatywnymi emocjami, a 

jedynie poczuciem odpowiedzialności i sprawiedliwości; 

• motywowania studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przekazywania 

zasad kultury w dyskusji naukowej i formułowania krytyki w zgodzie z zasadami 

dobrego obyczaju i poszanowania oponenta; 

• przyjmowania postawy konstruktywnego krytycyzmu dla przekazania najnowszego 

stanu wiedzy w zakresie prowadzonego przedmiotu; 

• umieszczania przekazywanej wiedzy w zastosowaniach praktycznych i wskazywania 

możliwego jej wykorzystywania dla realizacji praktycznych; 
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• zachowania należytej staranności przy ochronie prawa autorskiego i praw 

pokrewnych; 

• zgodności przekazywanych treści z programami nauczania, zgodnymi z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji, zawartością podręczników dotyczących nauczanej tematyki, 

ewentualnymi minimami programowymi rekomendowanymi przez zewnętrzne 

instytucje akredytacyjne i standardami biznesowymi; 

• ciągłego doskonalenia własnej wiedzy ogólnej i specjalistycznej; 

• ciągłego doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i technik 

komunikacyjnych; 

• ciągłego doskonalenia przekazywanych treści merytorycznych, sposobów 

prowadzenia zajęć i wykorzystywanych materiałów oraz wprowadzania innowacji 

dydaktycznych.  

Nauczyciele akademiccy mają prawo: 

• określać szczegółowe wymagania dotyczące formy i zawartości prac zaliczeniowych, 

kryteriów ich oceny i terminów przekazywania; 

• dbać o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych do materiałów opracowanych dla 

potrzeb prowadzonych zajęć; 

• usuwać z sali zajęciowej osoby, które utrudniają uczestniczenie w zajęciach 

pozostałym studentom oraz zgłaszać władzom Wydziału zastrzeżenia, dotyczące 

niewłaściwych zachowań lub postaw poszczególnych uczestników zajęć; 

• zgłaszać propozycje prowadzenia fakultatywnych zajęć dydaktycznych; 

• zgłaszać propozycje zmian w programie nauczania. 

Studenci mają prawo do: 

• aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych; 

• korzystania z materiałów opracowanych przez wykładowcę do celów własnego 

kształcenia; 

• otrzymania od wykładowcy pomocy w pogłębianiu swojej wiedzy na temat, którego 

dotyczą zajęcia; 

• kontaktu z wykładowcą w ramach konsultacji lub innych, akceptowanych przez 

wykładowcę form komunikacji.  
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Obowiązki prowadzącego przedmiot i prowadzących poszczególne zajęcia reguluje 

procedura P-ICh-4.1-1 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

4.2. Etyka procesu dydaktycznego 

Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia konieczne jest określenie zasad etycznych 

w procesie dydaktycznym oraz stworzenie warunków do ich propagowania i przestrzegania. 

Wydział prowadzi zdecydowaną i stanowczą politykę przeciwdziałania postępowaniom 

nieetycznym w procesie dydaktycznym.  

Za nieetyczne postępowanie pracownika dydaktycznego uważa się wszystkie formy 

lekceważenia obowiązków dydaktycznych, niewłaściwego odnoszenia się do studentów lub 

innych pracowników Wydziału, a także wymuszania korzyści materialnych i niematerialnych 

w procesie dydaktycznym. 

Za nieetyczne postępowanie studenta uważa się wszystkie formy oszustw polegających 

m.in. na korzystaniu z niedozwolonych materiałów w trakcie sprawdzania wiadomości, 

przedstawianiu cudzych prac jako własnych i zastępowaniu innych osób egzaminowanych. 

Dotyczy to także wszystkich form niewłaściwego odnoszenia się do innych studentów i 

pracowników Wydziału oraz lekceważenia obowiązków studenckich. 

Na Wydziale propagowanie zasad etyki odbywa się m.in. poprzez informowanie 

studentów o obowiązujących standardach postępowania oraz rozpowszechnianie zasad i 

przepisów na stronach internetowych Wydziału.  

Wydział promuje politykę dobrych praktyk w procesie dydaktycznym, kładąc nacisk nie 

tylko na rzetelne wymagania wobec studentów i zaangażowanie nauczycieli akademickich w 

proces dydaktyczny, ale także przyjazny i życzliwy wzajemny stosunek kadry i studentów.  

W szczególności nauczyciele akademiccy oceniający studentów dążą do: 

• zachowania bezstronności wobec studentów; 

• stosowania jasnych, znanych od początku zajęć i zrozumiałych dla studentów zasad i 

kryteriów oceny oraz osiągania zamierzonych efektów uczenia się dotyczących 

danego przedmiotu; 
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• bezwzględnego unikania jakichkolwiek form dyskryminacji lub promowania 

preferencji przy ocenianiu ze względu na: wiek, płeć, przynależność etniczną, 

światopogląd, orientację seksualną, orientację polityczną, pozycję materialną oraz 

kontakty prywatne i zawodowe; 

• unikania możliwych sytuacji konfliktu interesów, w szczególności unikania oceniania 

członków własnej rodziny lub dobrych znajomych. 

W ramach zachowań etycznych studenci zobowiązani są do: 

• przestrzegania zasad i reguł współpracy, wprowadzonych przez nauczyciela; 

• zachowania kultury osobistej w relacjach z nauczycielem i innymi uczestnikami zajęć; 

• przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych nauczyciela oraz innych twórców 

do przekazywanych w trakcie zajęć materiałów (w tym także innych studentów, 

zwłaszcza w odniesieniu do prac projektowych i zaliczeniowych); 

• udzielenia wyjaśnień w odpowiedzi na zgłaszane przez nauczyciela zastrzeżenia 

dotyczące ich niewłaściwych zachowań lub postaw. 

Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne samodzielnie określa zasady 

oraz kryteria oceny studentów i stosuje je jako podstawę zaliczenia przedmiotu oraz 

respektuje prawo innych wykładowców do takiej samej samodzielności. Nauczyciel ma 

obowiązek zgłosić w formie pisemnej do Dziekana informacje o każdym przypadku prób 

wywarcia wpływu na wystawiane oceny przez innych pracowników uczelni. 

W procedurze P-ICh-4.2-1 Etyka studentów i prowadzących zajęcia dydaktyczne 

określono zasady postępowania w przypadku stwierdzenia czynu nieetycznego. 

4.3. Warunki rejestracji studentów na kolejne okresy rozliczeniowe 

Okresem rozliczeniowym dla studentów I roku studiów I stopnia oraz dla studentów 

studiów II stopnia jest semestr. Dla pozostałych studentów stosuje się rozliczenia roczne. 

Zaliczanie przez studentów kolejnych semestrów odbywa się zgodnie z Europejskim 

Systemem Transferu Punktów (ECTS). Rejestracje awansowe na kolejne semestry nauki 

również odbywają się na podstawie uzyskanej przez studenta sumy punktów ECTS.  
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Zasady rejestracji studentów na kolejny okres rozliczeniowy określa Regulamin 

Studiów oraz Zasady Studiowania na Wydziale przyjęte w formie Uchwały Rady Wydziału. 

Liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom ustala Rada Wydziału. 

Szczegółowe zasady zaliczania kolejnych semestrów i lat studiów oraz rejestracji na kolejny 

semestr (zgodne z Regulaminem studiów) określa Regulamin Studiów oraz  

Zasady Studiowania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki 

Warszawskiej.  

Zasady przeprowadzania zaliczeń przedmiotów i sesji egzaminacyjnej określa 

Regulamin studiów. Harmonogram sesji egzaminacyjnych jest ustalany przez Prodziekana  

ds. Studiów po konsultacji z przedstawicielami studentów. Harmonogram ten podawany jest 

do wiadomości studentów z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. 

4.4. Praktyki studenckie 

Praktyka stanowi integralną część procesu dydaktycznego i jest elementem praktycznej 

nauki zawodu na studiach I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ma ona na 

celu zapoznanie studenta z realizacją projektów, przebiegiem procesu technologicznego w 

zakładzie pracy, organizacją produkcji, systemem zarządzania i ekonomiką. Praktyka może 

także łączyć naukę zawodu z przygotowaniem pracy dyplomowej przez studenta, aby we 

współpracy z promotorem na Wydziale, rozwiązywać problemy techniczne i badawcze 

(aktualne bądź potencjalne) mające znaczenie praktyczne dla przedsiębiorstw i zakładów 

produkcyjnych. Na studiach II stopnia praktyki zawodowe nie są obowiązkowe. 

Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram 

Kwalifikacji, Regulaminem studiów i Regulaminem praktyk studenckich. Za ich organizację 

odpowiada powoływany corocznie wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk. Czas 

trwania praktyki studenckiej określony jest w wymaganiach Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Praktyce studenckiej są przydzielane punkty ECTS, wpisywane do suplementu.  

W ramach studiów stacjonarnych studenci na studiach I stopnia odbywają praktyki po II 

lub III roku studiów, zasadniczo w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wymagany 

okres praktyk to 4 tygodnie. 
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Zasady oraz formy odbywania praktyk i ich zaliczania są opisane w procedurze P-ICh-

4.4-1 Praktyki studenckie.  

4.5. Realizacja prac i egzaminów dyplomowych 

Zasady dyplomowania są zgodne z Regulaminem studiów oraz rozporządzeniem 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu 

studiów. Podstawowe zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej zawarte są w procedurze P-ICh-4.5-1 Proces dyplomowania.  

4.6. Koła naukowe 

Istotnym elementem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale jest 

wspieranie aktywności naukowej studentów. Działające na terenie Wydziału Koło Naukowe 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej zrzesza studentów oraz doktorantów Politechniki 

Warszawskiej zainteresowanych inżynierią chemiczną i procesową. W ramach działalności 

Koła, studenci rozwijają swoje zainteresowania naukowe oraz popularyzują inżynierię 

chemiczną i procesową. Członkowie Koła aktywnie włączają się w badania prowadzone na 

Wydziale, organizują spotkania naukowe (konferencje, seminaria, wykłady), spotkania z 

firmami oraz instytutami, szkolenia, wyjazdy naukowe, uczestniczą w pokazach naukowych i 

wspólnych projektach. Dzięki tej działalności członkowie rozwijają swoją wiedzę teoretyczną 

i praktyczną, umiejętności organizacyjne oraz zdobywają doświadczenie w pracy w zespole, a 

także poszerzają swoje kontakty w świecie nauki. 

Działalność koła naukowego podlega Prodziekanowi ds. Studiów. Dziekan Wydziału 

powołuje Pełnomocnika Dziekana ds. ruchu naukowego. Szczegółowe zasady tworzenia i 

funkcjonowania kół naukowych na Wydziale określa procedura wydziałowa P-ICh-4.6-1 

Koła naukowe.  

4.7. Obsługa administracyjna 

Bezpośrednią obsługę administracyjną studiów i studentów prowadzą pracownicy 

Dziekanatów: studiów I stopnia oraz studiów II stopnia. W ramach organizacji ich pracy 
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wydzielone są piony dotyczące obsługi studiów stacjonarnych na obu stopniach w zakresie 

spraw studenckich i dydaktycznych. W pionie studenckim obowiązują następujące zakresy 

działań: 

• obsługa pomocy materialnej dla studentów; 

• sprawy zakwaterowania w domach studenckich;  

• wydawanie, przedłużanie ważności i ewidencja legitymacji studenckich; 

• ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

• monitorowanie stanu lekarskich badań kontrolnych studentów. 

W pionie dydaktycznym obowiązują następujące zakresy działań: 

• ewidencjonowanie osiągnięć studentów w toku studiów; 

• rejestracja studentów na kolejne okresy rozliczeniowe; 

• zapisy na przedmioty obieralne; 

• sprawy związane z procesem dyplomowania; 

• prowadzenie osobowych spraw studentów;  

• ewidencjonowanie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne; 

• sprawy rekrutacji kandydatów na studia. 

Szczegółowy tryb obsługi toku studiów zawarty jest w procedurach wydziałowych P-

ICh-4.7-1 Obsługa osób przyjętych na pierwszy rok studiów, P-ICh-4.7-2 Obsługa toku 

studiów. Sprawy osobowe i ewidencjonowanie osiągnięć studentów i P-ICh-4.7-3 

Przyznawanie pomocy materialnej. 

Pracownikom dydaktycznym i studentom przysługuje prawo do składania podań, 

wniosków i odwołań w sprawach dotyczących przebiegu studiów. Ich realizację reguluje 

Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz procedura P-ICh-4.7-4 Rozpatrywanie podań, 

wniosków i odwołań.  

Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Dokumentacja gromadzona jest w 

osobowych teczkach studentów, które są opisane, ewidencjonowane i przechowywane w 

sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych. Po 
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ukończenia studiów dokumentacja studenta przekazywana jest do Działu Ewidencji 

Studentów.  

4.8. Pomoc materialna dla studentów 

Studenci studiów I, II i III stopnia mają prawo ubiegania się o następujące formy 

pomocy materialnej:  

• stypendium rektora z wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe 

lub osiągnięcia artystyczne;  

• stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów (dla studentów rozpoczynających 

studia w PW); 

• stypendium socjalne;  

• stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

• dodatek mieszkaniowy.  

Ponadto studenci mogą również starać się o zapomogę, która jest doraźną formą 

pomocy dla studenta. Student może starać się o wszystkie formy pomocy materialnej zgodnie 

z obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.  

Studenci Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej mogą ubiegać się również o 

stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz o stypendia innych fundacji na 

zasadach określonych w odpowiednich regulaminach, np.:  

• stypendium Fundacji PGNiG im Ignacego Łukaszewicza;  

• stypendium Delitissue;  

• stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II;  

• stypendium im. Mieczysława Króla;  

• stypendium im. dr Mariana Kantona;  

• stypendium Rodziny Lipińskich.  

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej studentom opisane są w 

procedurze wydziałowej P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej. 
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5. DZIAŁANIA PROMOCYJNE I REKRUTACJA KANDYDATÓW 

Podstawą zapewnienia wysokiej jakości kształcenia jest odpowiedni dobór studentów 

na poszczególnych stopniach studiów. Propagowanie informacji o umiejętnościach i poziomie 

wykształcenia absolwentów wydziału wśród kandydatów i pracodawców stanowi w procesie 

dydaktycznym ważne wsparcie w budowaniu wizerunku studiów i zachowaniu wysokiej 

jakości kształcenia. Działania promocyjne Wydziału koordynuje Dziekan, Prodziekan ds. 

Studenckich lub osoba przez niego wyznaczona. Szczególnym sposobem promocji studiów na 

Wydziale jest organizacja Dni Otwartych Wydziału oraz uczestnictwo w Dniach Otwartych 

Politechniki Warszawskiej. 

5.1. Zakres i metody działań promocyjnych 

Osoby podejmujące studia powinny posiadać pełną wiedzę w zakresie przedmiotu 

studiów i struktury zajęć dydaktycznych, ugruntowaną motywację do nauki oraz odpowiednie 

umiejętności początkowe na poziomie wymaganym w procesie rekrutacji. Dlatego istotnym 

elementem Systemu Wydziałowego jest popularyzacja dydaktycznej i naukowej oferty 

Wydziału wśród kandydatów na studia. Działania te w szczególności mają na celu 

rozpowszechnienie informacji dotyczących: 

• obszarów zainteresowań inżynierii chemicznej i procesowej jako dziedziny nauk 

technicznych, 

• kierunków rozwoju inżynierii chemicznej i procesowej oraz jej osiągnięć, 

• oferty dydaktycznej Wydziału, 

• szczegółowego programu zajęć dydaktycznych na poszczególnych stopniach studiów, 

• sylwetki absolwenta wydziału, 

• praktycznych zastosowań wiedzy nabytej podczas studiów w działalności zawodowej, 

• mobilności absolwentów Wydziału na rynku pracy, 

• potencjalnych pracodawców dla specjalistów z zakresu inżynierii chemicznej i 

procesowej. 

Wytyczne dotyczące zasad i wynikających z nich metod promocji Wydziału: 
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• Oferta dydaktyczna powinna zawierać dane o zasadach rekrutacji, poziomach i 

formach studiów, sylwetce absolwenta i możliwościach kształcenia na danym 

kierunku studiów i na Wydziale. W ofercie należy zwracać uwagę na przyznane 

Wydziałowi bądź realizowanemu na nim kierunkowi studiów: certyfikaty jakości 

kształcenia, różne formy organizacji studiów (m.in. indywidualny tok studiów, 

wyjazdy zagraniczne dla najlepszych studentów) i elastyczność studiowania. Należy 

podkreślać stwarzane przez Uczelnię warunki do działalności naukowej (m.in. koła 

naukowe studentów), kulturalnej i sportowej. 

• Informacje powinny być powszechnie dostępne w wersji pisemnej (informatory, 

katalogi, ulotki, plakaty, wydawnictwa dydaktyczne itp.) i elektronicznej (strona 

internetowa Wydziału). 

• Zaleca się aktywne formy promocji kierunku studiów, Wydziału przez spotkania z 

młodzieżą, nauczycielami szkół średnich, studentami i doktorantami (dni otwarte, 

targi edukacyjne, Festiwal Nauki, Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik, 

olimpiady, konkursy, konferencje naukowe, spotkania dyskusyjne itp.). Niezbędna jest 

prezentacja możliwości i jakości kształcenia studentów na Wydziale Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej w mediach. 

5.2. Rekrutacja na studia 

Ogólne zasady rekrutacji kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej w danym 

roku akademickim określa Senat w trybie uchwały. Rada Wydziału w trybie uchwały ustala i 

zatwierdza limity przyjęć kandydatów na studia na Wydziale w danym roku akademickim 

oraz powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, której Przewodniczącym jest Prodziekan 

ds. Studiów. 

Rekrutację kandydatów na studia na Wydziale przeprowadza Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna we współpracy z Uczelnianą Komisja Rekrutacyjną. W skład Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Prodziekan ds. Studiów, Sekretarz oraz członkowie 

(powoływani z grona nauczycieli akademickich). Wszystkie decyzje dotyczące naboru na 

studia podejmuje lub zatwierdza Rektor, dbając o największe możliwe ujednolicenie zasad 

rekrutacji w Politechnice Warszawskiej. Wszystkie ustalenia dotyczące procesu rekrutacji, a 
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w szczególności harmonogram rekrutacji oraz jej warunki są podawane do publicznej 

wiadomości, m.in. przez zamieszczanie ich na stronach internetowych Politechniki 

Warszawskiej oraz Wydziału.  

Przy organizowaniu rekrutacji kandydatów na studia na Wydziale uwzględnia się 

następujące cele: 

• zgodność rekrutacji z misją Wydziału i jego celami strategicznymi; 

• utrzymywanie właściwego wizerunku Wydziału w jego otoczeniu społeczno-

gospodarczym; 

• utrzymywanie konkurencyjności Wydziału wśród innych szkół wyższych 

prowadzących kierunki studiów o zbliżonym profilu kształcenia (politechniczne, 

względnie uniwersyteckie, wydziały inżynierii chemicznej, wydziały chemiczne, 

wydziały technologii chemicznej); 

• reakcja na oczekiwania interesariuszy zewnętrznych (w tym szczególnie 

pracodawców), gwarantująca wysoką konkurencyjność absolwentów na rynku pracy; 

• zapewnienie zadowolenia obecnych i przyszłych studentów z warunków studiowania; 

• wykorzystanie unikatowych kompetencji, wiedzy i zainteresowań badawczych 

pracowników akademickich; 

• optymalne wykorzystanie dostępnej na Wydziale infrastruktury dydaktycznej i 

naukowej. 

W procesie naboru wykorzystuje się system informatyczny opracowany przez Centrum 

Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. Zastosowanie tego systemu umożliwia wybór 

najlepszych osób spośród kandydatów na studia na Wydziale. Szczególną uwagę w procesie 

rekrutacji zwraca się na jego przejrzystość i bezstronność oraz na zachowanie zasad ochrony 

danych osobowych. Po zakończeniu naboru każdy kandydat powiadamiany jest o jego 

wyniku.  

Szczegółowy tryb procesu rekrutacji zawarty jest w procedurze P-ICh-5.2-1 Proces 

rekrutacji.  
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5.3. Kontakty z absolwentami  

Efektywnym sposobem poprawy poziomu jakości kształcenia jest uwzględnianie opinii 

absolwentów o zakończonych studiach na Wydziale. Monitorowanie opinii absolwentów i ich 

karier zawodowych ma na celu:  

• weryfikację skuteczności przekazywania wiedzy i trafności doboru zawartości 

merytorycznej zajęć dydaktycznych;  

• gromadzenie informacji dotyczących sugerowanych zmian treści zajęć dydaktycznych 

w ramach przyjętego programu studiów;  

• wykorzystywanie uwag i sugestii absolwentów dotyczących obsady zajęć przez kadrę 

dydaktyczną.  

Absolwenci powinni posiadać możliwość oceniania zarówno pracy dydaktycznej, jak i 

postawy nauczycielskiej wykładowców. Zbieranie informacji od absolwentów odbywa się w 

ogólnouczelnianym badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW 

prowadzonym corocznie od 2012 roku przez Biuro Karier PW i Dział Badań i Analiz 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Obowiązująca w danym 

roku ankieta oraz raporty z ankietyzacji z dotychczasowych badań są udostępnione 

absolwentom pod adresem: https://www.bk.pw.edu.pl/pakiet-dla-absolwentow. Niezależnie 

od działań ogólnouczelnianych Wydział podejmuje próby samodzielnego badania karier 

absolwentów. Odbywa się to poprzez regularne kontakty Wydziału z absolwentami za 

pośrednictwem powstałego w 2010 roku Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. 

5.4. Monitorowanie opinii otoczenia społeczno-gospodarczego 

Istotnym elementem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są kontakty z 

pracodawcami, za które odpowiada Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich lub osoba 

wyznaczona przez władze Wydziału. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z pracodawcami ma 

na celu: 

• przekazywanie informacji o wiedzy i poziomie wykształcenia absolwentów Wydziału; 

• promocję Wydziału wśród pracodawców na rynku miejsc pracy; 

• informowanie studentów o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu studiów; 

https://www.bk.pw.edu.pl/pakiet-dla-absolwentow


 

KSIĘGA JAKOŚCI Wydanie II Strona 41 z 53 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Data: 12.02.2020 

aktualizacja: 29.10.2020 

 

• zwiększenie atrakcyjności oferty Wydziału dla potencjalnych kandydatów. 

Kontakty z pracodawcami realizowane są przez spotkania kadry menedżerskiej ze 

studentami Wydziału, organizowanie wycieczek dydaktycznych oraz aktywne uczestnictwo 

studentów w projektach badawczych prowadzonych we współpracy z partnerami 

przemysłowymi.  

Szczególną formą monitorowania opinii interesariuszy zewnętrznych reprezentujących 

otoczenie społeczno-gospodarcze jest badanie opinii pracodawców kluczowych, z punktu 

widzenia profilu naukowo-dydaktycznego Wydziału, w zakresie przyjętej przez Wydział 

koncepcji kształcenia oraz zakładanych efektów uczenia się. Realizowaną formą 

monitorowania opinii przedstawicieli pracodawców jest cykliczne : 

• zestawienie i przeanalizowanie przez członków Komisji ds. Jakości Kształcenia 

wyników ogólnodostępnej na stronie internetowej Centrum Zarządzania Innowacjami 

i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ankiety, pt. „Diagnoza potrzeb i 

oczekiwań pracodawców w zakresie współpracy z Politechniką Warszawską”; 

• zorganizowanie spotkań, pt. „Panel kluczowych pracodawców” stanowiących 

użyteczną formę zbierania opinii interesariuszy zewnętrznych z otoczenia społeczno-

gospodarczego Wydziału, dla każdego kierunku, specjalności oraz stopnia studiów 

(przy czym spotkania mogą być prowadzone łącznie) jako metody jakościowej 

badania (Procedura P-ICh-6.2-1 Monitorowanie opinii pracodawców).  

Na podstawie wniosków płynących zarówno z wyników ankiety (badanie ilościowe) jak 

i z przeprowadzonego „Panelu kluczowych pracodawców” sporządzana jest opinia 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, która zawiera ewentualne zalecenia 

modyfikacji Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Po zaopiniowaniu 

dokumentu przez Prodziekana ds. Studiów jest on przedstawiany Radzie Wydziału z 

propozycjami działań doskonalących System. 

6. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I DOSKONALENIE SYSTEMU 

Funkcjonowanie Systemu na Wydziale polega na współdziałaniu i komplementarności 

trzech elementów składowych: etapu diagnostyczno-ewaluacyjnego, etapu motywacyjnego i 
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polityki jakości. Mechanizmy działania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 

Wydziale zostały w sposób graficzny przedstawione na rysunku 6-1.  

 

Rys. 6-1. Mechanizmy działania Systemu na Wydziale. 
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6.1. Funkcjonowanie Systemu na Wydziale 

W etapie diagnostyczno-ewaluacyjnym wyróżnia się trzy podstawowe działania: 

hospitacje zajęć dydaktycznych przez Kierowników Katedry/Zakładów, ocenianie zajęć 

dydaktycznych przez studentów oraz autoewaluację pracownika. Wyniki tych trzech działań 

zbiegają się w centralnym module ewaluacyjnym, jakim jest okresowa ocena pracownika. 

Wyniki i wnioski z wszystkich rodzajów badania jakości zajęć dydaktycznych są 

wykorzystywane na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji dotyczących zarówno 

procesu kształcenia, jak i dotyczących prowadzących zajęcia.  

6.1.1 Hospitacje zajęć dydaktycznych  

Hospitacji podlegają zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich 

będących pracownikami Wydziału, przez pracowników innych jednostek organizacyjnych 

Politechniki Warszawskiej oraz przez inne osoby. W przypadku zajęć dydaktycznych 

współprowadzonych przez doktorantów, zarówno za przygotowanie merytoryczne doktoranta 

do zajęć, jak i za sposób ich przeprowadzenia odpowiada kierownik danego przedmiotu. 

Hospitacja zajęć dydaktycznych realizowana jest zgodnie z założeniami procedury  

P-ICh-6.1-1 Hospitacja zajęć dydaktycznych.  

Hospitacje mogą być realizowane w trybie planowym (hospitacje planowe) oraz w 

trybie rozpoznawczo-interwencyjnym (hospitacje pozaplanowe). Z punktu widzenia 

Wydziału, realizacja procedury hospitacji zajęć dydaktycznych jest metodą jakościowego 

badania procesu dydaktycznego, jego monitorowania oraz opiniowania umożliwiającego 

eliminowanie ewentualnych błędów metodologicznych i merytorycznych, a także stanowi 

instrument stymulujący rozwój kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich i 

doktorantów. Wnioski wynikające z informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzonych 

hospitacji są dla Wydziału istotną informacją bezpośrednio dotyczącą jakości realizacji 

procesu dydaktycznego w zakresie przyjętej przez Wydział koncepcji kształcenia oraz 

zakładanych efektów uczenia się.  

Program hospitacji zajęć przebiega zgodnie z przyjętymi w szkolnictwie wyższym 

zasadami: 
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• hospitujący nie może posiadać niższego stopnia naukowego od hospitowanego; 

• hospitacje przebiegają według harmonogramu zatwierdzonego przez Prodziekana ds. 

Studiów, 

• za przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych odpowiedzialni są Kierownicy 

Katedry lub Zakładu lub samodzielny pracownik naukowy pisemnie upoważniony 

przez Kierownika Katedry/Zakładu, 

• w uzasadnionych przypadkach do przeprowadzenia hospitacji upoważnieni są także 

Dziekan, Prodziekan ds. Studiów, Prodziekan ds. Studenckich, 

• wynik hospitacji oraz wypełnione arkusze hospitacyjne są poufne, 

• hospitowany ma prawo zapoznania się z wynikiem hospitacji i wglądu do własnej 

dokumentacji hospitacji zajęć w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

przeprowadzenia hospitacji; 

• oryginały protokołów z hospitacji przechowywane są na Wydziale przez 

Pełnomocnika Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia; 

• dostęp do protokołów mają wyłącznie Prodziekan ds. Studiów, Prodziekan ds. 

Studenckich, Kierownik Katedry/Zakładu, jako bezpośredni przełożony 

hospitowanego, oraz Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości 

kształcenia; 

• arkusze hospitacji przechowywane są przez okres co najmniej dwóch pełnych cykli 

oceny nauczyciela akademickiego. 

Na samodzielnych pracownikach naukowych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora 

habilitowanego, w szczególny sposób spoczywa obowiązek opieki nad młodą kadrą 

prowadzącą zajęcia dydaktyczne. 

6.1.2 Ankietyzacja zajęć dydaktycznych  

Realizowana na Wydziale ankietyzacja zajęć dydaktycznych przeprowadzana jest na 

podstawie postanowień Zarządzenia nr 10/2011 Rektora PW z dnia 14 marca 2011 r. 

w sprawie zasad  i trybu przeprowadzenia ankietyzacji procesu dydaktycznego z późn. zm. 

Ankietyzacji podlegają:  

• zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku polskim na I i II stopniu studiów,  
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• zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim na I i II stopniu studiów,  

• zajęcia dydaktyczne z języków obcych na I i II stopniu studiów.  

Ankietyzacja zajęć służy pozyskaniu informacji o przebiegu procesu dydaktycznego w 

ocenie studentów i odgrywa istotną rolę w kompleksowej ocenie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Wydziale. Zgodnie z przyjętą na Wydziale zasadą każdy przedmiot, a tym 

samym i osoba prowadząca zajęcia w ramach danego przedmiotu, podlega ankietyzacji raz na 

2 lata, według wcześniej przygotowanego i udostępnionego na początku semestru 

nauczycielom akademickim wykazu. Wykaz zajęć podlegających ankietyzacji jest uzgadniany 

z przedstawicielami studentów. Ponadto, studenci w przypadku uzasadnionych okoliczności, 

mogą w trakcie trwania semestru wystąpić do Dziekana z wnioskiem o ankietyzację 

wybranych nauczycieli akademickich w trybie interwencyjnym, co skutkuje uwzględnieniem 

prowadzonych przez nich przedmiotów w wykazie. Co roku ankietyzowana jest połowa 

prowadzonych zajęć obejmujących wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty. Ankietyzację 

zajęć dydaktycznych przeprowadza się na podstawie procedury P-ICh-6.1-2 Ankietyzacja.  

Wypełnione dobrowolnie przez studentów ankiety są opracowywane i analizowane 

przez Dział ds. Studiów PW, który wykonuje część syntetyczną sprawozdania dla Uczelni i 

Wydziału oraz część analityczną dla danego nauczyciela akademickiego. Dodatkowo 

corocznie przygotowywane jest sprawozdanie podsumowujące przebieg ankietyzacji oraz 

uzyskane syntetyczne wyniki na Wydziale, które są następnie prezentowane i omawiane na 

Radzie Wydziału oraz dyskutowane z przedstawicielami studentów. Szczegółowe wyniki 

ankiet mają charakter poufny, pozostają dostępne do wiadomości władz rektorskich oraz 

dziekańskich i są przedmiotem wnikliwej analizy, na podstawie której w razie potrzeby 

podejmowane są działania naprawcze, w tym rozmowy interwencyjno‐wyjaśniające z 

nauczycielami akademickimi, którzy uzyskali wyniki znacznie niższe od średniej 

wydziałowej oraz modyfikacja formy i zakresu zajęć dydaktycznych. Na Wydziale od 2012 

roku prowadzona jest długookresowa analiza wyników ankiet pozwalająca obserwować 

tendencje zmian ocen kadry dydaktycznej przez studentów. Działania te mają także na celu 

ułatwienie identyfikacji zajęć ocenianych przez studentów znacznie poniżej średniej 

wydziałowej ocen.  
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6.1.3 Autoewaluacja nauczyciela akademickiego   

Integralnym procesem etapu diagnostyczno-ewaluacyjnego jest autoewaluacja 

nauczyciela akademickiego. Polega ona na dokonywanej przez pracownika samoocenie 

poszczególnych aspektów własnej pracy zawodowej, a w szczególności: 

• działalności naukowej w zakresie liczby publikacji, udziału w konferencjach, 

odbytych staży naukowych, szkoleń i innych działań służących podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych, wykonanych recenzji artykułów naukowych i rozpraw 

doktorskich oraz habilitacyjnych, a także członkostwa w stowarzyszeniach i 

komitetach naukowych; 

• działalności dydaktycznej w zakresie opracowywania nowych i modyfikacji treści 

istniejących przedmiotów prowadzonych na Wydziale, ilości obronionych prac 

dyplomowych inżynierskich i magisterskich prowadzonych pod promotorską opieką 

danego pracownika, ilości wykonanych recenzji prac dyplomowych inżynierskich i 

magisterskich i innych rodzajów działalności dydaktycznej; 

• działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału i Uczelni w zakresie sprawowanych 

funkcji, organizacji działań promocyjnych, rekrutacji, konferencji oraz seminariów 

naukowych, a także uczestnictwa w wewnętrznych komisjach wydziałowych 

powoływanych przez Dziekana lub Radę Wydziału.  

Wyżej wymienione aspekty pracy zawodowej nauczyciela akademickiego są również 

elementem okresowej oceny pracownika.  

6.1.4 Ocena i motywacja nauczycieli akademickich 

Zaleca się przeprowadzanie oceny nauczycieli akademickich nie rzadziej niż co 2 lata. 

Niezwykle istotne dla spójności Systemu, poczynając na etapie diagnostyczno-ewaluacyjnego 

przez motywacyjny aż do zapewniania jakości i zarządzania jakością kształcenia, jest takie 

podejście do ewaluacji, w którym ocena powoduje określone, pozytywne lub negatywne, 

skutki. Z punktu widzenia jakości kształcenia brak aktywności Władz Wydziału w stosunku 

do nauczycieli regularnie wyróżniających się lub, z drugiej strony, regularnie 

niespełniających wymagań stawianych pracownikom Wydziału jest zjawiskiem 
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niepożądanym. Takie podejście powoduje przeświadczenie o czysto formalnym charakterze 

oceny kadry dydaktycznej, pełnej dowolności systemu motywacyjnego i przypadkowości 

działań dotyczących jakości nauczania.  

Ocena nauczyciela akademickiego uwzględnia oceny takich obszarów jego działalności 

jak:  

• działalność dydaktyczna;  

• osiągnięcia naukowe i twórcze oraz kształcenie kadr;  

• działalność organizacyjna;  

• respektowanie własności intelektualnej.  

Mechanizm motywacji polega na przeciwnym ukierunkowaniu motywacji 

instytucjonalnej stawiającej przed pracownikiem cele, których realizacja jest istotna ze 

względów strategicznych Wydziału i motywacji osobistej wynikającej z poczucia obowiązku 

dydaktycznego, etyki zawodowej i zasad moralności. Motywacja instytucjonalna ma 

charakter sankcyjny. Realizacja celów powoduje uruchomienie systemu nagradzania, zaś ich 

niezrealizowanie zastosowanie systemu kar. Motywacja osobista jest natomiast wynikiem 

dążenia do osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia docenienia itp. Za 

funkcjonowanie systemu motywacyjnego na Wydziale odpowiada Dziekan. Członkowie 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia pełnią funkcje opiniotwórcze i doradcze 

wspierające tryb decyzyjny w systemie motywacyjnym. System ten powinien 

charakteryzować się przejrzystością, jasnością kryteriów i całkowitą jawnością.  

6.2. Monitorowanie zasobów 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej posiada zasoby niezbędne do prowadzenia 

procesu dydaktycznego. Obejmują one:  

• zasoby kadrowe; 

• pomieszczenia i wyposażenie;  

• materiały, urządzenia i usługi niezbędne w procesie dydaktycznym;  

• zasoby dodatkowe.  
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Wydział monitoruje powyższe zasoby, ocenia je oraz podejmuje działania mające na 

celu poprawę ich stanu. Wyniki oceny zasobów są przedstawiane do wiadomości 

społeczności Wydziału. Analizując efekty procesu dydaktycznego Wydział na bieżąco 

podejmuje działania mające na celu ich poprawę.  

Zasoby ludzkie stanowią podstawowy element realizacji procesu dydaktycznego. W 

trosce o jakość kształcenia Wydział dba, aby były one adekwatne do potrzeb. 

Monitorowaniem zasobów ludzkich na Wydziale zajmuje się Dziekan lub osoba przez niego 

wyznaczona. Monitorowanie polega na przeglądzie stanu osobowego kadry z 

uwzględnieniem tytułu naukowego, stanowiska, wieku i zajęć prowadzonych przez danego 

pracownika w kończącym się roku akademickim. Dziekan, monitorując zasoby ludzkie 

kontroluje następujące dane: 

• liczebność kadry z podziałem na grupy stanowiskowe, grupy wiekowe oraz 

przynależność do jednostek organizacyjnych;  

• udział profesorów i doktorów habilitowanych w realizacji zajęć dydaktycznych;  

• wskaźnik liczby studentów Wydziału do liczby profesorów, doktorów habilitowanych 

i doktorów zatrudnionych na Wydziale na podstawie mianowania lub umowy o pracę, 

jako podstawowym miejscu pracy;  

• wskaźnik liczby studentów Wydziału do liczby wszystkich nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia na Wydziale.  

Powyższe dane są przedstawiane do wiadomości społeczności Wydziału. Dziekan 

podejmuje decyzje w sprawie ewentualnych działań mających poprawić stan zasobów 

ludzkich.  

Pomieszczenia dydaktyczne i ich wyposażenie są elementem niezbędnym w procesie 

kształcenia studentów. Za monitorowanie stanu pomieszczeń i ich wyposażenia niezbędnych 

w procesie dydaktycznym odpowiadają: Kierownik administracyjny Wydziału, Kierownicy 

jednostek podstawowych, służby BHP oraz Społeczny Inspektor Pracy. Pracę koordynuje 

Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.  

Corocznie przed rozpoczęciem roku akademickiego przeprowadzany jest przegląd 

pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, a 
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wynikających ze zleceń oraz planu zajęć. Przegląd uwzględnia wykaz przedmiotów 

prowadzonych w danej jednostce organizacyjnej, ilość i rodzaj zajęć z tych przedmiotów 

(realizowanych w ciągu tygodnia), rodzaj i wielkość wymaganych pomieszczeń 

dydaktycznych oraz wyposażenia, proponowane pomieszczenia na realizację zajęć. Każde z 

zaproponowanych pomieszczeń jest przed rozpoczęciem roku akademickiego kontrolowane 

pod względem przydatności do realizowanych zajęć oraz zgodności z wymogami 

technicznymi i przepisami BHP. W kontroli uczestniczą przedstawiciele jednostki 

organizacyjnej, służby BHP oraz Społeczny Inspektor Pracy. Sprawozdanie z kontroli, wraz z 

ewentualnymi propozycjami zmian wpływających na jakość kształcenia przedstawiane jest 

Dziekanowi.  

W procesie kształcenia wykorzystuje się materiały, urządzenia i usługi, które są 

elementem składowym procesu kształcenia. Za ich monitorowanie odpowiadają kierownicy 

jednostek podstawowych, w których są wykorzystywane. Monitorowanie na poziomie 

Wydziału koordynuje Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.  

Corocznie, przed rozpoczęciem roku akademickiego z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym przeprowadza się przegląd materiałów, urządzeń i usług niezbędnych w procesie 

dydaktycznym z uwzględnieniem nazwy i rodzaju materiału, urządzenia lub usługi o których 

mowa oraz nazwy zajęć do realizacji których są one niezbędne. Ponadto w przypadku 

materiałów lub urządzeń uwzględnia się informację o ich ilości niezbędnej w procesie 

dydaktycznym oraz informację czy materiał lub urządzenie znajduje się w zasobach 

Wydziału, natomiast w przypadku usług – informację czy dana usługa była realizowana w 

latach ubiegłych w sposób zadowalający oraz czy jest podpisana umowa z podmiotem 

wykonującym dany rodzaj usług. Przegląd kończy się sporządzeniem wykazu potrzebnych 

materiałów, urządzeń i usług oraz planów zakupów, który sporządza osoba koordynująca 

działania.  

Po zakończeniu roku akademickiego Kierownicy jednostek organizacyjnych 

przygotowują ocenę stanu realizacji zakupów oraz jakości dostarczonych materiałów, 

urządzeń i usług. Ocena ta jest brana pod uwagę przy sporządzaniu planu na rok następny. 
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Wydział posiada zasoby dodatkowe, które monitoruje oraz ocenia i doskonali. 

Zasobami dodatkowymi są biblioteka i czytelnia oraz sieć komputerowa i oprogramowanie 

wykorzystywane w procesie dydaktycznym.  

Prawo do korzystania z biblioteki i czytelni mają wszyscy pracownicy, doktoranci i 

studenci Wydziału. Zasady ich funkcjonowania określa Dziekan Wydziału lub osoba 

wyznaczona, która jest również odpowiedzialna za zasoby biblioteki. Wszystkie znaczące 

decyzje dotyczące biblioteki podejmowane są w porozumieniu z Dziekanem oraz Dyrektorem 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.  

Pracownicy, doktoranci i studenci mają prawo do korzystania z sieci komputerowej i 

oprogramowania, które są w zasobach Wydziału. Osobą odpowiedzialną za działanie sieci 

komputerowej jest Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowej. 

Pełnomocnik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania sieci komputerowej w 

porozumieniu z Kierownikami podstawowych jednostek organizacyjnych oraz Centrum 

Informatyzacji PW oraz przygotowuje corocznie spis ewidencyjny elementów sieci 

komputerowej, plan rozbudowy i unowocześnienia na rok następny oraz sprawozdanie z 

realizacji planu przygotowanego na rok bieżący, które są przedstawiane Radzie Wydziału.  

Za całość spraw związanych z licencjami na oprogramowanie odpowiada 

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowych. Podejmuje ona decyzje 

dotyczące pozyskania i używania oprogramowania na Wydziale z uwzględnieniem jego 

specyfiki. Istotne decyzje podejmuje on wraz z Kierownikami podstawowych jednostek 

organizacyjnych.  

6.3. Monitorowanie procesu dydaktycznego 

Wydział prowadzi monitorowanie procesów związanych z dydaktyką. Procesami 

głównymi, które są kontrolowane przez Wydział są:  

• opracowywanie programów, uruchamianie i prowadzenie studiów I, II i III stopnia;  

• organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych;  

• zaliczanie semestrów studiów przez studentów; 

• organizacja studenckich praktyk zawodowych;   



 

KSIĘGA JAKOŚCI Wydanie II Strona 51 z 53 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Data: 12.02.2020 

aktualizacja: 29.10.2020 

 

• proces dyplomowania.  

Za realizację wszystkich powyższych procesów odpowiada Dziekan Wydziału. Rada 

Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Dydaktycznych pod przewodnictwem 

Prodziekana ds. Studiów. Komisja zajmuje się przygotowaniem oraz modyfikacją programów 

studiów, konsultacjami z pracodawcami odnośnie oczekiwanych efektów realizacji programu 

studiów przez studentów, wprowadzaniem zmian do programów oraz monitorowaniem 

realizacji programów studiów. Przewodniczący corocznie przedstawia przed Radą Wydziału 

sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły oraz plan działań na rok następny.  

Za organizację i prowadzenie działań dydaktycznych odpowiada Dziekan oraz 

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Każdy z Kierowników przedstawia 

corocznie sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez daną jednostkę 

organizacyjną. Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona przedstawia sprawozdanie z 

realizacji zajęć dydaktycznych przez osoby niebędące pracownikami ani doktorantami 

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

Zaliczanie semestru lub roku studiów leży w kompetencjach Dziekana lub osoby przez 

niego upoważnionej. Przedstawia on Radzie Wydziału informację o realizacji procesu 

dydaktycznego po zakończeniu każdego roku i pierwszego semestru dla studentów 

pierwszego roku na studiach I stopnia (najpóźniej miesiąc po dacie zakończenia semestru).  

Dziekan powołuje Wydziałowego Pełnomocnika ds. praktyk. Pełnomocnik zajmuje się 

ogółem działań związanych z praktykami. Corocznie przedstawia on Dziekanowi 

sprawozdanie ze swojej działalności oraz plan działań na rok następny.  

Za proces dyplomowania odpowiada Dziekan, Prodziekan ds. Studiów oraz Kierownicy 

podstawowych jednostek organizacyjnych. Kierownicy przedstawiają Dziekanowi 

sprawozdania z realizacji elementów procesu w swoich jednostkach organizacyjnych. 

Wszystkie sprawozdania powinny zawierać informację o stopniu realizacji danego procesu 

oraz informację o sposobie utrzymania lub poprawy stopnia realizacji procesu. Rada 

Wydziału wyciąga wnioski ze sprawozdań oraz podejmuje niezbędne decyzje, mające na celu 

utrzymanie poziomu lub poprawę realizacji procesu. 
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6.4. Audytowanie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Audytowanie jest jednym ze sposobów prowadzenia kontroli funkcjonowania Systemu 

jako całości. Audytowanie prowadzone jest według zasad przyjętych na Wydziale i opisanych 

w procedurze P-ICh-6.4-1 Audyt wewnętrzny. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż raz do 

roku i jest on przeprowadzany przez audytorów wewnętrznych. Bezpośrednie wyniki audytu 

są opracowywane i podawane do wiadomości społeczności Wydziału. Wyniki audytu są 

podstawą do poprawy jakości kształcenia na Wydziale. Po ewentualnym skorygowaniu 

niedociągnięć przeprowadzany jest re-audyt identyczny w założeniach z audytem, ale 

prowadzony jedynie w obszarach, w których audyt wykazał nieprawidłowości.  

6.5. Działania doskonalące 

Wydział prowadzi szereg działań, które składają się na proces doskonalenia Systemu. 

Doskonalenie Systemu prowadzone jest według procedury P-ICh-6.5-1 Działania 

doskonalące. Każde działanie doskonalące powinno być poprzedzone badaniem zasobów 

i/lub procesów. Po przeprowadzeniu działań doskonalących przeprowadza się analogiczne 

badanie. Zestawienie badań wskazuje na zasadność prowadzenia procesu doskonalącego. 

Proces doskonalący zawiera w sobie również ogół działań mających na celu utrzymanie 

wysokiego poziomu procesów.  

7. KARTA ZMIAN 

Zmiany do Księgi Jakości wprowadza Pełnomocnik Dziekana ds. systemu 

zapewniania jakości kształcenia po uprzedniej ich akceptacji przez Wydziałową Komisję ds. 

Jakości Kształcenia, korzystając z poniższej tabeli.  

Lp. Nr rozdziału WKJK Treść po zmianie Data Podpis 
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8. WYKAZ PROCEDUR 

1. P-ICh-1.5-1 BHP na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

2. P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami 

3. P-ICh-2.6-1 Publikowanie informacji  

4. P-ICh-2.7-1 Przegląd Systemu 

5. P-ICh-3.1-1 Studia III stopnia  

6. P-ICh-3.3-1 Plany studiów i programy nauczania 

7. P-ICh-3.3-2 Przedmioty obieralne, HES, specjalności 

8. P-ICh-4.1-1 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne 

9. P-ICh-4.2-1 Etyka studentów i prowadzących zajęcia dydaktyczne 

10. P-ICh-4.4-1 Praktyki studenckie 

11. P-ICh-4.5-1 Proces dyplomowania 

12. P-ICh-4.6-1 Koła naukowe 

13. P-ICh-4.7-1 Obsługa osób przyjętych na studia 

14. P-ICh-4.7-2 Obsługa toku studiów. Sprawy osobowe i ewidencjonowanie osiągnięć 

studentów 

15. P-ICh-4.7-3. Przyznawanie pomocy materialnej 

16. P-ICh-4.7-4 Rozpatrywanie podań, wniosków i odwołań 

17. P-ICh-5.2-1 Proces rekrutacji kandydatów na studia  

18. P-ICh-6.1-1 Hospitacje zajęć dydaktycznych  

19. P-ICh-6.1-2 Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 

20. P-ICh-6.2-1 Monitorowanie opinii pracodawców 

21. P-ICh-6.4-1 Audyt wewnętrzny 

22. P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące  
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1. Zakres procedury  

Procedura reguluje zasady postępowania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 

pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Biuro Spraw Osobowych Uczelni,  

• Uczelniany Inspektorat BHP,  

• Dziekan Wydziału,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństw i higieny pracy i nauki oraz działań 

prewencyjnych,  

• Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy,  

• Kierownik administracyjny Wydziału,  

• Kierownicy Jednostek,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk,  

• Prowadzący zajęcia i pozostali pracownicy Wydziału,  

• Studenci.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

Wydział zapewnia pracownikom, studentom i doktorantom bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy i kształcenia poprzez następujące działania: profilaktyczne badania lekarskie, 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenę ryzyka zawodowego na 

poszczególnych stanowiskach pracy i przydział środków ochrony indywidualnej, kontrolę 

Jednostek Wydziału w zakresie spraw BHP.  

3.1. Profilaktyczne badania lekarskie  

Wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału podlegają profilaktycznym 

badaniom lekarskim, które obejmują: badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne. 
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Badaniom wstępnym podlegają studenci i kandydaci do pracy oraz pracownicy 

przenoszeni na inne stanowiska. Skierowania na te badania wydawane są dla pracowników 

przez osobę wyznaczoną przez Dziekana, a dla studentów przez Dziekanat Wydziału.  

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy Wydziału bez względu na rodzaj 

wykonywanej pracy, a badaniom kontrolnym podlegają pracownicy po chorobie trwającej 

ponad 30 dni. Skierowania na te badania wydawane są przez osobę upoważnioną przez 

Dziekana Wydziału. W skierowaniu należy wyszczególnić rodzaj szkodliwości lub 

uciążliwości występujących na danym stanowisku.  

Dziekan Wydziału jest zobowiązany do niedopuszczenia do zajęć dydaktycznych 

studenta, a kierownicy jednostek Wydziału są zobowiązani do niedopuszczania do pracy 

pracownika jeśli nie posiada on aktualnych badań lekarskich potwierdzonych orzeczeniem 

wydanym przez uprawnionego lekarza, stwierdzającym brak przeciwwskazań do studiowania 

lub zatrudnienia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

Dokumentacja profilaktycznych badań lekarskich studentów prowadzona jest w 

Dziekanacie Wydziału, a pracowników w sekretariacie.  

3.2. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wszyscy studenci rozpoczynający naukę na Wydziale podlegają obowiązkowemu 

szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzonemu w formie wykładu przez 

pracowników Inspektoratu BHP Politechniki Warszawskiej i pracownika Straży Pożarnej.  

Prowadzący zajęcia laboratoryjne lub dyplomowe obowiązany jest, za potwierdzeniem, 

zaznajomić studentów z zasadami i przepisami oraz obowiązkami w zakresie BHP. Odpowiada 

on za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych.  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na Wydziale, doktoranci oraz praktykanci podlegają 

obowiązkowemu szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia 

prowadzone są jako: szkolenia wstępne – ogólne i na stanowisku pracy oraz szkolenia 

okresowe. Szkolenie wstępne ogólne dla nowo-zatrudnionych pracowników, doktorantów i 

praktykantów przeprowadza Inspektorat BHP (karta szkolenia wstępnego). Szkolenie wstępne 
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na stanowisku pracy prowadzą: dla pracownika bezpośredni przełożony, dla dyplomanta i 

doktoranta promotor lub opiekun naukowy.  

Szkoleniom okresowym (zgodnie z harmonogramem) podlegają wszyscy pracownicy bez 

względu na zajmowane stanowiska oraz doktoranci. Szkolenia okresowe organizuje Inspektorat 

BHP na zlecenie Wydziału. Za odbycie przez pracowników wymaganych szkoleń 

odpowiedzialny jest Dziekan. Dokumentacja związana ze szkoleniami pracowników i 

doktorantów przechowywana jest w sekretariacie, a karta szkolenia wstępnego i kopie szkoleń 

okresowych dla pracowników w Biurze Spraw Osobowych Uczelni.  

Pracownicy, doktoranci oraz praktykanci, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego 

ogólnego i stanowiskowego nie mogą być dopuszczeni do pracy.  

W okresie zagrożenia epidemiologicznego, pracownicy, doktoranci, praktykanci oraz 

studenci są zobowiązani do przestrzegania szczegółowych regulaminów i zarządzeń 

obowiązujących w budynku Wydziału, które publikowane są na stronie internetowej Wydziału 

i Uczelni. 

3.3. Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i przydział 

środków ochrony indywidualnej  

Na podstawie zarządzenia Rektora, Dziekan powołuje Komisję do oceny ryzyka 

zawodowego, która ustala, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zagrożenia występujące na 

stanowiskach pracy i wpisuje je do karty ryzyka zawodowego każdego pracownika, zapoznając 

go, za potwierdzeniem, z tym wpisem. Dziekan Wydziału zapewnia nieodpłatnie podległym 

pracownikom oraz doktorantom Wydziału środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 

robocze. Co najmniej dwa razy w roku organizowana jest akcja prania odzieży roboczej 

przydzielonej nauczycielom akademickim i doktorantom. Ewidencję przydzielonych środków 

ochrony indywidualnej prowadzi Dział zaopatrzenia Wydziału. 

3.4. Kontrola jednostek Wydziału w zakresie spraw BHP  

W jednostkach organizacyjnych Wydziału prowadzona jest na bieżąco kontrola w 

zakresie BHP przez opiekunów laboratoriów oraz Kierowników jednostek. Zgłaszają oni 
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niezwłocznie zaobserwowane lub zgłoszone przez pracowników nieprawidłowości 

Pełnomocnikowi Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań 

prewencyjnych. Przyjmuje on również zgłoszenia o wypadkach przy pracy powiadamiając o 

tym przełożonych, Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy oraz Inspektorat BHP.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Zarządzenia Rektora PW dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura reguluje zasady postępowania w zakresie nadzoru nad dokumentacją i 

zapisami Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej Politechniki Warszawskiej (zwanego dalej „Systemem”). 

Dokumentacja i zapisy podlegające nadzorowi: 

• Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia; 

• Procedury Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) na Wydziale Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej; 

• Instrukcje; 

• Formularze; 

• Zapisy. 

Nadzór nad dokumentami obejmuje:  

• opracowanie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów; 

• rozpowszechnianie dokumentów; 

• wprowadzanie zmian do dokumentów / aktualizację dokumentów; 

• przechowywanie i udostępnianie dokumentów; 

• wycofywanie z użycia dokumentów nieaktualnych. 

Dokumentacja Systemu służy zwiększaniu skuteczności działalności Wydziału 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej w realizacji procesu kształcenia. W ramach nadzoru nad 

dokumentami wymaga się, aby dokumenty były zidentyfikowane, czytelne, aktualne, 

dostępne i zabezpieczone.   

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia (zwany dalej 

„Pełnomocnikiem Dziekana ds. systemu”) - koordynator działań, wyznacza terminy 

realizacji zadań związanych z projektowaniem, opracowywaniem, wdrażaniem i 

wycofywaniem ze stosowania dokumentów Systemu. Odpowiedzialny jest za 

przechowywanie zapisów dotyczących działalności Systemu. Pełnomocnik ma 
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obowiązek zapewnić wzajemną spójność i kompletność dokumentów oraz zgodność 

przyjętych w dokumentacji rozwiązań z obowiązującymi wymaganiami.  

• Autorzy dokumentów - wyznaczeni przez Pełnomocnika ds. systemu spośród 

członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, formułują treść dokumentów 

i odpowiadają za ich stronę merytoryczną. Autorzy poszczególnych dokumentów 

podczas redagowania ich treści powinni mieć na uwadze przydatność i skuteczność 

proponowanego rozwiązania dla osiągnięcia stawianych celów SZJK. 

• Zespół redakcyjny - wspólnie tworzy dokumentację Systemu, wszyscy członkowie 

zespołu redakcyjnego mają prawo i obowiązek do analizy i koordynacji wszystkich 

dokumentów.  

• Osoba odpowiedzialna za archiwizowanie dokumentów na Wydziale Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej - odpowiada za przechowywanie dokumentów oraz ich 

niszczenie po upływie terminu przechowywania.   

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Schemat blokowy postępowania w ramach nadzoru nad dokumentacją i zapisami 
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3.2. Numeracja dokumentów  

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej obowiązuje następujący system 

numeracji procedur, instrukcji oraz załączników w Systemie:  

• P – ICh – nr rozdz. KJ – nrP - procedura do danego rozdziału Księgi Jakości  (np. 

P-ICh-5-1 – procedura do rozdz. KJ o numerze 5 – numer procedury: 1);  

• Z – ICh – nr rozdz. KJ – nrP – nrZ - załącznik (formularz, druk itp.) do określonej 

na danym Wydziale procedury obowiązującej do danego działu Księgi Jakości (np. Z-

ICh-6-2-3 – załącznik do rozdz. KJ o numerze 6 – do procedury o numerze 2 – numer 

załącznika: 3) ; 

• I – ICh – nr rozdz. KJ – nrP - nrI -instrukcja do określonej na danym Wydziale 

procedury obowiązującej do danego rozdziału Księgi Jakości (np. I-ICh-5-1-2 –

instrukcja do rozdziału KJ o numerze 5 – do procedury o numerze 1 – numer 

instrukcji: 2);  

 

Oznaczenia:  

P – procedura,  

I – instrukcja,  

Z – załącznik,  

Nr rozdz. KJ – numer rozdziału Księgi Jakości,  

nr P – numer procedury Wydziałowej,  

nr I – numer instrukcji do procedury Uczelnianej/Wydziałowej,  

nr Z – numer załącznika do procedury Uczelnianej/Wydziałowej,  

ICh – oznaczenie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

3.3. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej 

Księgę Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

opracowuje Pełnomocnik Dziekana ds. systemu wraz z powołaną Wydziałową Komisją ds. 

Jakości Kształcenia. Księga Jakości zawiera ogólny opis zasad funkcjonowania Systemu i 
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odnosi się do Zasad funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia uchwalana jest przez Radę Wydziału i 

zatwierdzana przez Dziekana. Wchodzi ona w życie z dniem jej zatwierdzenia uchwałą Rady 

Wydziału. Podlega ona przeglądowi pod względem aktualności, przeprowadzanemu raz w 

roku przez Pełnomocnika ds. systemu. 

3.4. Procedury i instrukcje  

Projekty nowych dokumentów tj. procedur i instrukcji przygotowuje członek 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wskazany przez Pełnomocnika Dziekana ds. 

systemu. Przygotowany projekt dokumentu Systemu jest redagowany przez zespół redakcyjny 

oraz sprawdzany przez Pełnomocnika ds. systemu pod względem zgodności z wymaganiami 

Zasad funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Następnie projekt ten 

zatwierdzany jest przez Dziekana Wydziału.  

3.5. Dokumentacja wzorcowa i rozpowszechnianie dokumentacji  

Wzorcową dokumentację Systemu przechowuje i nadzoruje Pełnomocnik ds. systemu. 

Odpowiada on za tryb i formę jej udostępniania. Kopie wzorcowych dokumentów posiada 

także Prodziekan ds. Studenckich. Każdy pracownik Wydziału, doktorant oraz student ma 

prawo wglądu w dokumenty. Dostęp do elektronicznej wersji dokumentów Systemu jest 

ograniczony.   

Pełnomocnik ds. systemu może udostępnić egzemplarz Wydziałowej Księgi Jakości 

Kształcenia poza Wydział wyłącznie za pisemną zgodą Dziekana.  

3.6. Status dokumentu  

Każdy dokument Systemu ma nadany odpowiedni status, określony w jego nagłówku:  

• projekt – w fazie opracowywania,  

• obowiązujący – po zatwierdzeniu,  

• archiwalny – po wycofaniu z użycia.  

Procedury i instrukcje powinny być opracowane wg wzoru w załączniku Z-ICh-2.5-1-1.  
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3.7. Zmiany w dokumentach 

W dokumentach Systemu dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian. Wniosek o 

wprowadzenie zmiany w dokumentach ma prawo złożyć każdy pracownik, doktorant lub 

student, jeśli uzna, że zmiana taka przyczyni się do poprawy skuteczności funkcjonowania 

Systemu. Wniosek zgłaszany jest w formie pisemnej bezpośrednio do Pełnomocnika 

Dziekana ds. systemu lub za pośrednictwem członka Komisji. Tryb wprowadzania zmian w 

dokumentach jest taki jak przy zatwierdzaniu Księgi Jakości i opracowywaniu nowej 

procedury lub instrukcji.  

Wprowadzone zmiany odnotowane są w procedurze wzorcowej, z jednoczesną zmianą 

numeru wydania oraz zapisem w Karcie Zmian. W trakcie wprowadzania zmian zachowuje 

się pierwotną numerację punktów dokumentu. Pełnomocnik ds. systemu odpowiedzialny jest 

za wycofanie pierwotnych i rozpowszechnianie aktualnych procedur. Pełnomocnik ds. 

systemu ma obowiązek poinformować Prodziekana ds. Studenckich oraz Kierowników 

jednostek organizacyjnych o dokonanych zmianach w dokumentach. 

Dziekan, Prodziekani oraz przewodniczący Komisji ds. Dydaktycznych, i Komisji ds. 

Rozwoju są zobowiązani do bezzwłocznego informowania Pełnomocnika ds. systemu o 

wszystkich nowych zarządzeniach i uchwałach lub zmianach w istniejących dokumentach, 

które mają wpływ na jakość kształcenia na Wydziale.  

3.8. Zapisy  

Zapisy – wyniki działań w ramach Systemu. Zapisy te mają postać papierową lub 

elektroniczną i są lokalizowane w odpowiednich zasobach Wydziału i podstawowych 

jednostek organizacyjnych oraz przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Zapisy 

zabezpieczone są w sposób umożliwiający dostęp do nich tylko osobom upoważnionym. 

Nadzór nad zapisami powstającymi zgodnie z procedurami i instrukcjami sprawuje 

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za prowadzenie 

ewidencji zapisów z uwzględnieniem informacji dotyczącej statusu oraz lokalizacji zapisu.  
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3.9. Archiwizacja zapisów i dokumentów oraz ich niszczenie  

Archiwizacja zapisów i dokumentów Systemu dokonywana jest na podstawie 

obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej. Nieaktualne dokumenty Systemu i zapisy dotyczące 

zmian systemowych są przechowywane przez Pełnomocnika ds. systemu przez okres 3 lat. Po 

tym okresie dokumenty są umieszczane w archiwum wydziałowym.  

Dokumenty są przechowywane w archiwum przez okres minimum 1 roku, a maksimum 

5 lat. Po tym okresie są przekazywane do archiwum Politechniki Warszawskiej wraz ze 

spisem zdawczo-odbiorczym lub przekazywane do zniszczenia zgodnie z obowiązującą 

Instrukcją kancelaryjną.  

Jeżeli przepisy formalno-prawne i procedury nie stanowią inaczej to obowiązują 

następujące czasy przechowywania nieaktualnych dokumentów i zapisów: 

• Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia – przynajmniej 1 rok; 

• Procedury – przynajmniej 2 lata; 

• Pozostałe dokumenty i zapisy – przynajmniej 1 rok. 

Pełnomocnik prowadzi spis nieaktualnych dokumentów Systemu i zapisów zmian 

systemowych z adnotacją co do ich archiwizacji lub daty zniszczenia.  

Pisemne prace studentów (prace egzaminacyjne, sprawdziany, kartkówki, prace 

projektowe, przejściowe, prezentacje multimedialne itp.) oraz wykazy zagadnień 

egzaminacyjnych, tematów projektowych, itp. przechowuje się zgodnie z Zarządzeniem 

Rektora przez okres dwóch lat od końca semestru w którym odbyły się zajęcia. Ponadto, 

zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami na Wydziale dokumentowane są protokoły 

zaliczenia zajęć, egzaminów dyplomowych, wykazy zawierające oceny cząstkowe składające 

się na ocenę końcową z poszczególnych zajęć itp.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Instrukcja kancelaryjna załącznik do zarządzenia nr 53/2016 Rektora Politechniki 

Warszawskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania Archiwum Szkoły i archiwum akt studenckich Politechniki Warszawskiej 
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4.2 Zarządzenie nr 41/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 października 2013 

roku w sprawie zasad przechowywania dokumentacji poświadczającej dokonanie 

weryfikacji osiąganych efektów kształcenia dla przedmiotów 

4.3 Rzeczowy wykaz akt 

5. Załączniki  

5.1 Z-ICh-2.5-1-1 Wzór procedury 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

(wyszczególnienie obszaru, w którym stosowana jest procedura) 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

(wyszczególnienie osób odpowiedzialnych za realizacje procedury, w tym uprawnione do 

wnoszenia zmian) 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

(szczegółowy opis postępowania) 

4. Dokumenty związane 

(wykaz dokumentów, na które powołuje się procedura w tym: inne procedury i instrukcje, 

przepisy i zarządzenia) 

5. Załączniki  

(formularze wprowadzone razem z procedurą) 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej i dotyczy 

kompleksowej polityki informacyjnej Wydziału.  

Realizacja procedury Publikowanie informacji umożliwia przekazywanie informacji 

dotyczącej oferowanych programów kształcenia, efektów uczenia się uzyskiwanych przez 

absolwentów, przyznawanych kwalifikacji, stosowanych procedur w zakresie kształcenia, 

dostępnych dla studentów możliwości nauki, a także informacji skierowanej do kandydatów 

na studia. Procedura umożliwia również uzyskiwanie informacji zwrotnej od interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych procesu kształcenia prowadzonego przez Wydział. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą 

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studiów, 

• Prodziekan ds. Nauki,  

• Prodziekan ds. Rozwoju,  

• Prodziekan ds. Studenckich,  

• Kierownicy Katedry/Zakładów,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia, 

• Kierownicy Dziekanatów.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Planowanie publikacji informacji 

Kompleksowa polityka informacyjna Wydziału obejmuje cykliczny przegląd i 

aktualizację informacji dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania Systemu Jakości 

Kształcenia i poszczególnych interesariuszy procesu kształcenia. Kompleksowa polityka 

informacyjna Wydziału jest realizowana w postaci informacji publikowanych na stronie 

internetowej Wydziału (www.ichip.pw.edu.pl; forma ogólnoinformacyjna), oraz na ogólnych 
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tablicach informacyjnych nad którymi nadzór sprawują pracownicy Dziekanatów, a także na 

tablicach informacyjnych podrzędnych jednostek organizacyjnych (forma informacji 

wewnętrznych).  

Na kompleksową politykę informacyjną Wydziału składają się działania planowane 

oraz doraźne.  

3.1.1    Publikowanie informacji w trybie działań planowanych  

Przed rozpoczęciem każdego z semestrów Prodziekan ds. Studiów inicjuje przegląd 

danych dotyczących procesu kształcenia zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału 

oraz na tablicach informacyjnych Dziekanatów:  

• zwracając się do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z prośbą o przegląd 

informacji dotyczących procesu kształcenia realizowanego w danym semestrze zajęć;  

• zwracając się w ogólnym piśmie skierowanym do nauczycieli akademickich 

odpowiadających za zajęcia dydaktyczne realizowane w danym semestrze z prośbą o 

weryfikację i ewentualną aktualizację sylabusów, kart przedmiotu oraz warunków 

zaliczenia przedmiotu;  

• zwracając się do Kierowników Dziekanatów z prośbą o przegląd informacji 

zamieszczonych na tablicach informacyjnych Dziekanatów.  

Przed rozpoczęciem każdego semestru zajęć Prodziekan ds. Nauki inicjuje przegląd 

informacji zamieszczonych na stronach internetowych Wydziału dotyczących działalności 

naukowej Wydziału zwracając się w ogólnym piśmie do pracowników Wydziału z prośbą o 

weryfikację i wskazanie potrzeby aktualizacji danych z zakresu realizowanych przez nich 

badań naukowych (tzn. tematyki, źródeł finansowania, działalności publikacyjnej).  

Przed rozpoczęciem każdego semestru zajęć Prodziekan ds. Rozwoju inicjuje przegląd 

informacji zamieszczonych na stronach internetowych Wydziału dotyczących spraw 

administracyjnych i pracowniczych.  

Przed rozpoczęciem każdego z semestrów Prodziekan ds. Studenckich inicjuje 

przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych Wydziału dotyczących spraw 
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socjalnych (odnoszących się do studentów), stypendialnych oraz organizacji studenckich i 

studenckich kół naukowych działających w strukturach Wydziału.  

Przed rozpoczęciem każdego z semestrów zajęć Kierownicy jednostek 

organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione dokonują przeglądu treści stron 

internetowych oraz tablic informacyjnej właściwych ich jednostkom.  

Wszelkie potrzeby zmiany, aktualizacji lub doprecyzowania informacji zgłaszane są 

Pełnomocnikowi Dziekana ds. informacji i Promocji przez Prodziekanów lub Kierowników 

jednostek organizacyjnych w formie pisemnej (Załącznik Z-ICh-2.6.1-1 Wniosek o 

przeprowadzenie aktualizacji treści informacji publikowanej na stronie internetowej 

Wydziału).  

3.1.2    Publikowanie informacji w trybie działań doraźnych  

Wszelkie potrzeby doraźnych zmian, aktualizacji lub doprecyzowania informacji 

podczas trwania semestru, zgłaszane są bezpośrednio Pełnomocnikowi Dziekana ds. 

informacji i promocji przez Prodziekanów, Kierowników Dziekanatów lub Kierowników 

jednostek organizacyjnych w formie pisemnej.  

3.2. Wprowadzanie zmian dotyczących informacji publikowanych przez Wydział    

Wszelkich zmian treści informacji publikowanych na stronach internetowych 

Wydziału dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji szczegółowo zlecając 

aktualizację informacji firmie lub osobie administrującej stroną internetową Wydziału 

(Załącznik Z-ICh-2.6.1-2 Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji strony internetowej 

Wydziału). Wprowadzenie zmian dotyczących zajęć dydaktycznych powinno zakończyć się 

przed początkiem semestru, w którym dany przedmiot jest realizowany.  

3.3. Działania korygujące  

Do każdej niezgodności Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia lub 

dokumentów Krajowych Ram Kwalifikacji odnoszącej się do kompleksowej polityki 
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informacyjnej Wydziału podejmowane są działania korygujące i naprawcze, zgodnie z 

procedurą P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące.  

3.4. Odpowiedzialność   

Dziekan odpowiada za:  

• nadzór nad kompleksową polityką informacyjną Wydziału.  

Prodziekan ds. Studiów odpowiada za: 

• inicjowanie przeglądu danych dotyczących procesu kształcenia zamieszczonych na 

stronach internetowych Wydziału, w sylabusach zamieszczonych na stronie 

internetowej Wirtualnego Dziekanatu oraz tablicach informacyjnych Dziekanatów.   

Prodziekan ds. Nauki odpowiada za: 

• inicjowanie przeglądu informacji zamieszczonych na stronach internetowych 

Wydziału charakteryzujących działalność naukową Wydziału.  

Prodziekan ds. Rozwoju odpowiada za: 

• inicjowanie przeglądu informacji zamieszczonych na stronach internetowych 

Wydziału dotyczących spraw administracyjnych i pracowniczych.  

Prodziekan ds. Studenckich odpowiada za: 

• inicjowanie przeglądu informacji zamieszczonych na stronach internetowych 

Wydziału dotyczących spraw socjalnych (odnoszących się do studentów), 

stypendialnych oraz organizacji studenckich i studenckich kół naukowych 

działających w strukturach Wydziału.  

Kierownik Katedry/Zakładu odpowiada za:  

• dokonanie przeglądu treści stron internetowych oraz tablic informacyjnych 

właściwych ich jednostkom.  

Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji odpowiada za: 

• wprowadzenie wnioskowanych zmian w treści informacji publikowanych na stronach 

internetowych Wydziału (www.ichip.pw.edu.pl) przez przekazanie szczegółowego 

zlecenia firmie lub osobie administrującej stroną internetową Wydziału.   
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Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia odpowiada za: 

• nadzór nad zgodnością wprowadzanych zmian z Systemem Zapewniania Jakości 

Kształcenia obowiązującym na Wydziale.  

Kierownik Dziekanatu odpowiada za:  

• przeprowadzenie aktualizacji i wprowadzenie zmian treści informacji publikowanych 

na tablicach informacyjnych Dziekanatu.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Procedura P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami  

4.2 Procedura P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-2.6.1-1 Wniosek o przeprowadzenie aktualizacji treści informacji 

publikowanej na stronie internetowej Wydziału  

5.2 Załącznik Z-ICh-2.6.1-2 Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji strony internetowej 

Wydziału  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



Załącznik Z-ICh-2.6.1-1 
do Procedury P-ICh-2.6-1 Publikowanie informacji  

 

Warszawa, …………………… 

Wniosek o przeprowadzenie aktualizacji treści informacji  

publikowanej na stronie internetowej Wydziału  

Sz. P.  

............................................................... 

Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji  

w miejscu  

Proszę o zaktualizowanie treści informacji publikowanej na stronie internetowej Wydziału:  

dokładny adres URL strony www 
wymagającej aktualizacji 

opis aktualizacji strony* osoba wnioskująca o aktualizację 

   

………………………………………………………. 
      (podpis osoby wnioskującej) 
 
 
 

*opis aktualizacji może zostać przedstawiony jako wydruk strony definiowanej wskazanym adresem URL wraz z naniesionymi szczegółowymi danymi dotyczącymi wnioskowanej aktualizacji.  



Załącznik Z-ICh-2.6.1-2  
do Procedury P-ICh-2.6-1 Publikowanie informacji  

 

Warszawa, …………………… 

Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji strony internetowej Wydziału  

Sz. P.  

............................................................... 

Administrator strony internetowej WIChiP PW  

w miejscu  

Proszę o przeprowadzenie aktualizacji strony internetowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej zgodnie z 
poniższym zestawieniem zmian:  

Lp. 
dokładny adres URL strony www 

wymagającej aktualizacji 
opis aktualizacji strony* 

osoba wnioskująca o 
aktualizację 

dane kontaktowe osoby 
wnioskującej o aktualizację  

(nr tel., e-mail) 

     

     

………………………………………………………. 
      (podpis Pełnomocnika Dziekana ds. informacji i promocji) 

*opis aktualizacji może zostać przedstawiony jako wydruk strony definiowanej wskazanym adresem URL wraz z naniesionymi szczegółowymi danymi dotyczącymi wnioskowanej aktualizacji.  
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1. Zakres procedury 

Procedura reguluje sposób przygotowywania informacji, organizacji i 

dokumentowania przeglądów Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

Procedura obejmuje planowe oraz pozaplanowe przeglądy dokonywane przez Władze 

Wydziału oraz Pełnomocnika ds. systemu zapewniania jakości kształcenia zwanym dalej 

„Pełnomocnikiem Dziekana ds. systemu”. 

Definicje:  

• SZJK – System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej, zwany w skrócie Systemem,  

• Przegląd – posiedzenie Władz Wydziału, na którym przeprowadzana jest formalna i 

udokumentowana ocena funkcjonowania SZJK,  

• Niezgodność – niespełnienie wymagań SZJK.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu,  

• Osoby przygotowujące dane wejściowe do przeglądu,  

• Zespół dokonujący przeglądu Systemu,  

• Władze Wydziału,  

• Rada Wydziału.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Postanowienia ogólne  

Przeglądy Systemu dokonywane są w cyklach rocznych, każdorazowo za miniony rok  

akademicki, nie później niż 3 miesiące od jego zakończenia.  

Dziekan Wydziału określa skład zespołu dokonującego przeglądu, przy czym w skład 

zespołu wchodzi Pełnomocnik ds. systemu. Jeśli Dziekan uzna to za zasadne zwołuje 

przegląd w trybie nadzwyczajnym. Do trybu tego stosuje się postanowienia niniejszej 
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procedury przy skróceniu terminów przygotowania przeglądu. Przy przeglądzie w trybie 

nadzwyczajnym Dziekan zaznacza okres czasu, którego dotyczy przegląd.  

3.2. Przygotowanie danych wejściowych do przeglądu  

Pełnomocnik ds. systemu w porozumieniu z Dziekanem wyznacza osoby 

odpowiedzialne za przygotowanie informacji stanowiących dane wejściowe do przeglądu. 

Danymi wejściowymi do przeglądu są:  

• wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych,  

• wyniki w zakresie celów jakości, w tym:  

− wyniki ankietyzacji studentów i absolwentów,  

− wyniki hospitacji,  

− wyniki kontroli stanu BHP,  

− zidentyfikowane niezgodności,  

− podjęte działania korygujące i zapobiegawcze, 

− realizacja zadań wynikających z wniosków z poprzednich audytów i 

przeglądów,  

− zmiany mogące wpływać na funkcjonowanie SZJK,  

− wnioski kadry,  

− ocena zasobów w zakresie zadań ustalonych w zakresie SZJK.  

3.3. Dane wyjściowe z przeglądu  

Po przeprowadzonym przeglądzie systemu powstaje „Protokół z przeglądu SZJK”  

(załącznik Z-ICh-2.7-1-1).  

3.4. Przebieg przeglądu  

Pełnomocnik, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 3.1 niniejszej procedury, 

wnioskuje do Dziekana o wyznaczenie terminu przeglądu.  

Dziekan z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem wyznacza termin przeglądu, 

uczestników (tj. zespół dokonujący przeglądu) oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie 

informacji wejściowych do przeglądu. Osoby te są niezwłocznie powiadamiane na piśmie o 
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terminie przeglądu i zadaniach do realizacji. Od decyzji Dziekana o wyznaczeniu terminu 

oraz zespołu dokonującego przeglądu przysługuje możliwość odwołania w terminie 7 dni od 

ogłoszenia planowanego terminu.  

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji zobowiązane są dostarczyć je 

Pełnomocnikowi najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem zespołu. Informacje 

te stanowią podstawę do przygotowania przez Pełnomocnika zbiorowych analiz i wniosków 

dotyczących funkcjonowania SZJK.  

Na posiedzeniu zespołu dokonywany jest przegląd funkcjonowania SZJK. Ponadto 

uczestnicy omawiają funkcjonowanie systemu pod kątem osiągniętych wyników 

opracowanych na podstawie danych wejściowych wymienionych w pkt. 3.2 niniejszej 

procedury. Posiedzenie kończy się przyjęciem raportu, zawierającego wnioski i sugestie 

ewentualnych działań doskonalących. Raport z przeglądu przedstawiany jest na pierwszym 

posiedzeniu Rady Wydziału po przeglądzie.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Uchwały Rady Wydziału 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-2.7-1-1 Protokół z przeglądu SZJK 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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Warszawa, dnia ../../…. 

Protokół z przeglądu SZJK 

Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej 

i Procesowej dokonany przez Władze Wydziału za rok akademicki …. / ….. 

 

1. Zespół dokonujący przeglądu SZJK 

Dziekan Wydziału 

Prodziekani 

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia 

….. 

….. 

2. Dokumenty wykorzystane podczas przeglądu 

 Dokumentacja SZJK (Księga Jakości Kształcenia, procedury, instrukcje, formularze) 

 Polityka jakości 

 Raporty z audytów wewnętrznych, zewnętrznych 

 Raporty niezgodności i działań korygujących/zapobiegawczych 

 Wnioski kadry nauczającej i administracji 

 Wyniki ankiet wśród studentów 

 Wyniki hospitacji 

 Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu 

 Zbiorcze wyniki analizy procesów/hospitacji 

3. Zakres przeglądu 

 Wyniki audytów wewnętrznych 

 Wyniki w zakresie osiągniętych celów jakości kształcenia 

 Wyniki hospitacji 

 Wyniki ankietyzacji studentów i absolwentów 

 Zidentyfikowane niezgodności 

 Podjęte działania korygujące i zapobiegawcze 

 Realizacja zadań korygujących/ zapobiegawczych wynikających z poprzednich 

przeglądów 

 Zmiany mogące wpływać na funkcjonowanie Systemu 

 Wnioski kadry i administracji w zakresie doskonalenia Systemu 

 Ocena zasobów w zakresie zadań ustalonych w  Systemie 
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4. Planowane działania doskonalące 
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1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej i dotyczy 

procesu kształcenia doktorantów na stacjonarnych studiach III stopnia (stacjonarne studia 

doktoranckie) na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonych na Wydziale. 

Absolwenci uzyskują tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria 

chemiczna. Zakres procedury dotyczy:  

• zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia; 

• zasad oraz regulacji dotyczących procesu kształcenia doktorantów. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan;  

• Kierownik studiów doktoranckich;  

• uczestnicy studiów III stopnia (doktoranci).  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

Wydział prowadzi stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) na kierunku Inżynieria 

chemiczna i procesowa. Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Od 1 października 2019 roku 

kształcenie studentów na studiach III stopnia odbywa się w ramach Szkół Doktorskich. 

3.1. Zasady przyjęć i rekrutacji na studia III stopnia  

Ogólne zasady przyjęć na studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej dostępne 

są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej w zakładce Rekrutacja.  

Ogólne zasady dotyczące warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

doktoranckie (przed 1 października 2019 r.) prowadzone przez jednostki dydaktyczne 

Politechniki Warszawskiej były zgodne z odpowiednimi Uchwałami Senatu Politechniki 

Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w danym roku 

akademickim oraz form tych studiów.  



 

 

3.2. Regulamin studiów III stopnia  

Szczegółowe zasady oraz regulacje dotyczące procesu kształcenia doktorantów w toku 

studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale zawarte są w Załączniku Z-ICh-3.1.1-1 

Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej Politechniki Warszawskiej, który został zatwierdzony Uchwałą nr WIChiP/003/4-

3/2018 Rady Wydziału z dnia 24 kwietnia 2018 r. Regulamin szczegółowo określa:  

• tryb przebiegu i oceny egzaminu wstępnego na studia doktoranckie,  

• zasady organizacji studiów III stopnia i zasady studiowania,  

• zasady ustalania indywidualnych programów kształcenia doktorantów,  

• efekty kształcenia osiągane przez uczestników studiów doktoranckich, 

• prawa i obowiązki doktoranta.  

3.3. Działania korygujące  

Do każdej niezgodności Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia lub 

dokumentów Krajowych Ram Kwalifikacji odnoszącej się do procesu kształcenia na 

stacjonarnych studiach III stopnia prowadzonych na Wydziale, podejmowane są działania 

korygujące i naprawcze, zgodnie z procedurą P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące.  

3.4. Odpowiedzialność   

Dziekan odpowiada za:  

• nadzór nad kompleksową realizacją procesu kształcenia na stacjonarnych studiach III 

stopnia prowadzonych na Wydziale.  

Kierownik studiów doktoranckich odpowiada za: 

• organizację postępowania rekrutacyjnego na studia III stopnia na Wydziale,  

• monitorowanie i weryfikowanie postępów doktorantów w ramach ustalonych 

indywidualnych programów studiów,  

• inicjowanie decyzji administracyjnych związanych z realizacją studiów III stopnia na 

Wydziale,  

• nadzór nad zgodnością kryteriów wydziałowych szczegółowo determinujących zasady 

kształcenia na studiach III stopnia prowadzonych na Wydziale z dokumentami 

ogólnouczelnianymi.  



 

 

Uczestnicy studiów III stopnia (doktoranci) odpowiadają za:  

• realizację ustalonych indywidualnych programów kształcenia doktorantów i realizację 

obowiązków wynikających z dokumentów wydziałowych oraz ogólnouczelnianych 

dotyczących studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale, z zachowaniem pełni 

praw przysługujących doktorantom w Politechnice Warszawskiej, w tym na Wydziale.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Procedura P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami  

4.2 Procedura P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-3.1.1-1 Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej 

zatwierdzony przez Radę Wydziału dn. 24 kwietnia 2018 r. 
Uchwała nr WIChiP/003/4-3/2018 

 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej Politechniki Warszawskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
odbywania studiów doktoranckich przez obywateli polskich i obywateli innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. Zasady odbywania studiów doktoranckich przez pozostałe osoby 
regulują odrębne przepisy. 

2. Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, nazywanym dalej „Wydziałem”, 
studia doktoranckie są prowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie 
naukowej: inżynieria chemiczna.  

3. Ogólny nadzór merytoryczny nad działalnością studiów doktoranckich prowadzonych 
na Wydziale sprawuje Rada Wydziału.  

4. Bieżącą działalnością studiów doktoranckich kieruje Kierownik Studiów 
Doktoranckich, zwany dalej „Kierownikiem Studiów”. Kierownik Studiów jest 
powoływany przez Rektora na wniosek Rady Wydziału, po zasięgnięciu opinii 
Wydziałowej Rady Doktorantów, spośród pracowników Wydziału z tytułem 
naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych w PW 
jako podstawowym miejscu pracy.  

5. Opiekę naukową podczas wykonywania pracy doktorskiej przez uczestników studiów 
doktoranckich, zwanych dalej „doktorantami”, mogą sprawować pracownicy 
Wydziału z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 
zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownicy 
emerytowani po aprobacie Rady Wydziału. Pracownicy ci są dalej nazywani 
opiekunami naukowymi.  

6. Opiekun naukowy może sprawować opiekę nad nie więcej niż 6 (sześcioma) 
doktorantami. W uzasadnionych przypadkach Dziekan – po zasięgnięciu opinii Rady 
Wydziału - może zwiększyć tę liczbę.  

7. Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale mogą powołać swoją reprezentację w 
formie Wydziałowej Rady Doktorantów, która wyraża opinię tego środowiska wobec 
władz Wydziału. Zgodnie ze Statutem PW wybrani przedstawiciele doktorantów 
wchodzą w skład organów kolegialnych Uczelni i Wydziału oraz kolegiów 
elektorskich. 

8.  Osoba, która ukończyła studia doktoranckie w PW, uzyskując stopień naukowy 
doktora, posiada kompetencje odpowiadające trzeciemu poziomowi Ram Kwalifikacji 
dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz ósmemu poziomowi 
Europejskich Ram Kwalifikacji.  

 
 
§ 2. Rekrutacja  
 

1. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej ustala Rektor na wniosek Dziekana. 

Załącznik Z-ICh-3.1.1-1  
do Procedury P-ICh-3.1-1 Studia III stopnia  
 



2. Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która: 
1) Posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu 

„Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym,  

2) uzyskała zgodę na opiekę naukową od uprawnionego pracownika Wydziału, z 
uwzględnieniem § 1 ust. 5. Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice 
Warszawskiej, stanowiącego załącznik nr 1 uchwały nr 415/XLVII/2012 
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie 
Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z 
późniejszymi zmianami, zwanego dalej „Regulaminem studiów doktoranckich 
na PW,  

3) uzyskała od Dziekana Wydziału zgodę na wykonywanie tej pracy na Wydziale, 
stanowiącą zarazem zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków jej 
realizacji (zgodnie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu studiów doktoranckich na PW) 
przy czym decyzja Dziekana w tej sprawie uwzględnia zgodność 
deklarowanych przez kandydata zainteresowań naukowych i wstępnie 
określonej tematyki rozprawy doktorskiej z profilem naukowym Wydziału 
oraz tematyką aktualnie prowadzonych na Wydziale projektów badawczych, 

4) przystąpiła do postępowania konkursowego, którego zasady określa Rada 
Wydziału na podstawie § 1 ust. 4 pkt 2 i § 2 ust 6 Regulaminu studiów 
doktoranckich w PW; 

3. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie obywateli polskich oraz osób 
niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z praw obywateli polskich 
odbywa się w drodze konkursu. Rekrutacja pozostałych osób niebędących 
obywatelami polskimi odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Na potrzeby rekrutacji kandydaci na studia doktoranckie mają udostępniony wykaz 
pracowników Wydziału mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego. Wykaz ten 
wraz z informacją o tematyce badań naukowych jest umieszczony na stronie 
internetowej Wydziału. 

5. Czynności związane z rekrutacją na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich, zwana dalej „Komisją”, powołana 
przez Dziekana. Komisji przewodniczy Kierownik Studiów. Ponadto w skład Komisji 
wchodzi dwóch pracowników Wydziału uprawnionych do pełnienia funkcji promotora 
w przewodach doktorskich oraz przedstawiciel doktorantów, desygnowany przez 
Wydziałową Radę Doktorantów. 

6. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe na studia doktoranckie, biorąc pod 
uwagę: 

1) wyniki egzaminu wstępnego z inżynierii chemicznej, matematyki i języka 
obcego; 

2) przebieg studiów prowadzących do uzyskania dyplomu magisterskiego; 
3) osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, 

w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym, z 
uwzględnieniem przyznania środków na badania naukowe w ramach programu 
„Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 

7. Niezbędnymi warunkami przyjęcia na studia doktoranckie są: uzyskanie oceny 
końcowej ze studiów II stopnia (magisterskich) co najmniej: dobry oraz uzyskanie 
pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1. 

8. Z egzaminu wstępnego zwolnione są osoby, które ukończyły studia II stopnia 
(magisterskie) na Wydziale i uzyskały ocenę końcową: celujący. 



9.  Z egzaminu wstępnego dodatkowo mogą być zwolnione osoby, które ukończyły 
studia II stopnia (magisterskie) na wydziałach o pokrewnym kierunku kształcenia i 
uzyskały ocenę końcową: celujący. Ostateczną decyzję o liczbie osób zwolnionych z 
egzaminu a niebędących absolwentami Wydziału podejmuje Kierownik Studiów w 
zależności od aktualnego limitu przyjęć na studia doktoranckie i liczby kandydatów 
zgłoszonych w danej rekrutacji. 

10. Szczegółowy tryb przebiegu i oceny egzaminu wstępnego określono w załączniku nr 1 
do Regulaminu. 

11. Komisja może przeprowadzić dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w 
celu wyłonienia osób zakwalifikowanych na studia. 

12. Komisja podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie. Decyzja w 
sprawie przyjęcia na studia rozpoczynające się w danym semestrze zostaje podjęta 
przed rozpoczęciem semestru. 

13. Od decyzji Komisji o nieprzyjęciu na studia doktoranckie kandydat może się odwołać 
do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Podstawą odwołania 
może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora w sprawie 
odwołania jest ostateczna. 

14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
15. W przypadku cudzoziemców, którzy nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli 

polskich, warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie, poza spełnieniem wymogów 
ogólnych obowiązujących na Politechnice Warszawskiej, jest przystąpienie do 
rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskanie pozytywnej opinii Komisji powołanej przez 
Dziekana. Szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej określono w załączniku nr 4 
do Regulaminu. 

16. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów 
doktoranckich prowadzonych na innym wydziale PW lub na innej uczelni, w ramach 
tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

17. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, 
który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów doktoranckich oraz 
wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni i na 
wydziale, które opuszcza i otrzymał opinię kierownika realizowanych dotychczas 
studiów doktoranckich. 

18. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w trybie przeniesienia wydaje 
Kierownik Studiów. Kierownik Studiów ustala – w porozumieniu z opiekunem 
naukowym – indywidualny program studiów przyjętego doktoranta. 

19. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie są podawane do wiadomości 
publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Wydziału nie później niż 5 
miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym studia się rozpoczynają.  
 

§ 3. Organizacja studiów i zasady studiowania 
 

1. Studia doktoranckie trwają 4 lata.  
2. Kierownik Studiów, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna 

naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, 
zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w 
przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań 
naukowych, na czas ich trwania, nie więcej jednak niż o 2 lata.  
 



3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów, na wniosek doktoranta, może 
ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie 
z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania studiów, spowodowanej chorobą;  
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 
3)  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 

dzieckiem  o orzeczonej niepełnosprawności,  
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

łącznie nie więcej niż o rok  
 

4. Kierownik Studiów Doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo 
przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi 
trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w 
odrębnych przepisach. 
 
Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera: 
- dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku –numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich; 
- uzasadnienie 
Do wniosku dołącza się: 
- opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku, gdy przedłużenie 
związane jest z koniecznością prowadzenia długotrwałych badań 
- dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w 
pozostałych przypadkach 
 

5. Kierownik Studiów może wydać zgodę na wznowienie studiów doktoranckich osobie 
skreślonej z listy uczestników studiów doktoranckich, która złożyła pozytywnie 
zaopiniowaną przez promotora rozprawę doktorską oraz wniosek o wznowienie, pod 
warunkiem, że wnioskujący zrealizował wymagany program kształcenia  

6. Na studiach doktoranckich obowiązuje taki sam kalendarz roku akademickiego jak na 
innych rodzajach studiów stacjonarnych prowadzonych na Uczelni. Nie dotyczy to 
indywidualnej pracy naukowej.  

7. Temat rozprawy doktorskiej powinien być ustalony w ciągu 1 roku studiów, zaś 
przewód doktorski powinien zostać wszczęty przed ukończeniem 3 roku studiów.  

8. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej 
do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji 
naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie 
czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub w 
recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.  
 
W celu wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć następujące dokumenty: 
 
- podanie doktoranta do Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej PW z prośbą o 
wszczęcie przewodu doktorskiego. Podanie powinno zawierać proponowany temat, 
nazwisko promotora (opcjonalnie promotora pomocniczego), określenie dziedziny 
oraz dyscypliny naukowej, zgodę promotora, a także nazwę dyscypliny podstawowej, 



nazwę przedmiotu będącego dyscypliną dodatkową, oraz język obcy nowożytny, z 
których będą zdawane egzaminy doktorskie. Jeśli doktorant posiada odpowiedni 
certyfikat znajomości języka obcego może go przedłożyć na etapie otwierania 
przewodu doktorskiego. Ponadto należy określić formę, jaką będzie miała praca 
doktorska. Jeśli rozprawa doktorska będzie pisana w języku angielskim należy 
wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na pisanie pracy w tym języku. 
- konspekt pracy 
-wykaz dorobku naukowego 
- życiorys (CV) 
- opinię opiekuna naukowego 
- kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu) 
- kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
(oryginał do wglądu) 
 

9. Rozprawa doktorska wraz z pozytywną opinią promotora powinna zostać złożona 
przed zakończeniem studiów. Jest to warunek ukończenia studiów dla osób, które 
rozpoczęły studia przed 1 października 2011. Warunkiem ukończenia studiów 
doktoranckich dla osób, które rozpoczynały studia 1 października 2011 lub później 
jest uzyskanie stopnia naukowego doktora w wymaganym terminie. 
  

10. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie: 
- dyscypliny podstawowej  
- dyscypliny dodatkowej 
- obcego języka nowożytnego, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie 
stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego 
 
Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę 
Wydziału. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen: 
5,0 – pięć lub bardzo dobry 
4,5 – cztery i pół lub ponad dobry 
4,0 – cztery lub dobry 
3,5 – trzy i pół lub dość dobry 
3,0 – trzy lub dostateczny 
2,0 – dwa lub niedostateczny 
 
Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie powołuje Rada Wydziału. W skład 
Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w zakresie: 
 
- dyscypliny podstawowej wchodzą cztery osoby (przewodniczący i trzech członków, 
w tym promotor) posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w tej 
dyscyplinie naukowej. Rada jednostki może powołać do Komisji również promotora 
pomocniczego bez prawa głosu. 
- dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna 
posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny 
naukowej 
- nowożytnego języka obcego – co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna 
naucza tego języka 
 
Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego podany 
jest w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 



2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 
przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora. 
Zasady przeprowadzania egzaminu doktorskiego z języka obcego dostępne są na 
stronie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. 
 
Zasady przeprowadzania egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej podane są 
w załączniku 3 

 
Jeśli doktorant nie zda któregoś z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek 
kandydata, może wyrazić zgodę na jego powtórne zdawanie, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 

11. Doktorant jest zobowiązany do realizacji ustalonego indywidualnego programu 
studiów według zasad podanych w §4 ust. 3.  

12. Kierownik Studiów dokonuje nie rzadziej niż co rok oceny postępów w pracy 
uczestników studiów doktoranckich, polegającej na sprawdzeniu stopnia realizacji 
zadań określonych w indywidualnych planach studiów na podstawie sprawozdania 
zaopiniowanego przez opiekuna naukowego. Na podstawie przeprowadzonej oceny 
Kierownik Studiów przeprowadza rejestrację doktorantów w terminach wynikających 
z kalendarza roku akademickiego, dokonując odpowiednich wpisów w "Karcie 
uczestnika studiów doktoranckich".  

13. Po zakończeniu każdego roku akademickiego Kierownik Studiów przedstawia Radzie 
Wydziału oraz Rektorowi ocenę postępów w pracy uczestników studiów 
doktoranckich.  

14. Doktorant, który nie wypełnia zadań przewidzianych w indywidualnym programie 
studiów, a zwłaszcza nie spełnia warunków rejestracji na kolejny rok studiów lub nie 
realizuje powierzonych mu obowiązków dydaktycznych, zostaje skreślony z listy 
uczestników studiów doktoranckich. O zamiarze skreślenia Kierownik Studiów 
informuje opiekuna naukowego doktoranta lub jego promotora co najmniej tydzień 
przed podjęciem tej decyzji. W tym terminie doktorant ma prawo przedstawić 
Kierownikowi Studiów udokumentowane powody niewywiązywania się z 
obowiązków (np. zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o zawieszeniu obowiązków w 
trakcie trwania praktyk z dala od Uczelni, itp.). Decyzję o skreśleniu podejmuje 
Kierownik Studiów, informując o niej Dziekana, Rektora za pośrednictwem Działu ds. 
Studiów oraz osobę skreśloną z listy uczestników studiów doktoranckich. Od decyzji 
o skreśleniu doktorantowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni 
od jej otrzymania.  
 
 

§ 4. Program kształcenia 
 

1. Nadrzędnym celem studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale jest 
umożliwienie doktorantowi terminowego przygotowania, złożenia i obrony rozprawy 
doktorskiej, prowadzącej do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk 
technicznych, w dyscyplinie: inżynieria chemiczna. 

2. Na podstawie programu kształcenia, każdy doktorant – w porozumieniu z opiekunem 
naukowym - ustala indywidualny program studiów doktoranckich określający zadania 
przewidziane do realizacji w kolejnych semestrach. Szczegóły indywidualnego 



programu studiów doktoranckich mogą być ustalane przed rozpoczęciem kolejnych 
semestrów. 

3. W trakcie realizacji programu kształcenia na studiach doktoranckich doktorant ma 
możliwość zdobycia wiedzy na zaawansowanym poziomie, obejmującej najnowsze 
osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań naukowych, zdobycia umiejętności 
związanych z metodyką badań naukowych oraz zdobycie kompetencji społecznych 
odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli naukowca. 

4. Program studiów obejmuje pracę naukową wykonywaną pod kierunkiem opiekuna 
naukowego, a następnie promotora i ewentualnie promotora pomocniczego, 
prowadzącą do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego 
doktora. 

5. Doktorant ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach obejmujących przedmioty o 
charakterze podstawowym, przedmioty kształtujące ogólne umiejętności zawodowe 
oraz przedmioty kształtujące ogólne kompetencje w zakresie metod prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. W wyniku uczestnictwa w zajęciach doktorant ma obowiązek 
uzyskania 45 punktów ECTS. 

6. Wybór zajęć, w ramach których doktorant może osiągać efekty kształcenia 
udokumentowane uzyskaniem punktów ECTS jest elastyczny. Rodzaj zajęć 
wymieniono w tabeli: 
 

 
 

Grupa przedmiotów Proponowane przedmioty (oferta) Liczba 
punktów 
ECTS 

Przedmioty o charakterze 
podstawowym dla nauk 
technicznych o odpowiednim 
stopniu zaawansowania z oferty 
Wydziału, Uczelni lub innej 
instytucji prowadzącej kształcenie 
doktorantów oraz przedmioty 
związane z inżynierią chemiczną 
o odpowiednim stopniu 
zaawansowania i prezentujące 
najnowsze osiągnięcia nauki 

Wykłady zaawansowane z oferty przedmiotów 
fakultatywnych/specjalnościowych 
prowadzonych na II stopniu studiów na WIChiP 
PW, w których doktorant dotąd nie uczestniczył 
na żadnym etapie studiów, wykłady prowadzone 
na innych wydziałach PW lub z oferty Centrum 
Studiów Zaawansowanych 

4 a 

Specjalistyczne seminarium doktoranckie b 
(wymiar: 15 godz./rok) 

4 x 1 = 4 

Seminarium wydziałowe  
(wymiar: 15 godz./semestr) 

4 x 2 = 8 

Pracownia naukowa i zajęcia we współpracy  
z opiekunem naukowym/ promotorem lub 
promotorem pomocniczym c 

9 

RAZEM 25 
Przedmioty przekazujące wiedzę 
niezwiązaną bezpośrednio z 
naukami technicznymi oraz 
kształtujące ogólne umiejętności 
zawodowe 

wykłady na innych wydziałach PW lub w innej 
instytucji prowadzącej kształcenie doktorantów  

2 

wykłady z grupy zajęć humanistyczno-
ekonomiczno-społecznych 

2 

wykłady z oferty Centrum Studiów 
Zaawansowanych 

6 

RAZEM 10 
Przedmioty, na których doktorant 
zdobywa kompetencje w zakresie 
metodyki oraz nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia 
zajęć dydaktycznych 

Seminarium pedagogiczne 5 
Praktyki zawodowe (dydaktyka) 5 
RAZEM 10 

 

a - co najmniej jeden z przedmiotów z tej grupy musi być prowadzony w języku angielskim. Ofertę 
wykładów Wydziału na rok akademicki 2018/2019 zamieszczono w Załączniku nr 2 do Regulaminu i w 



Ramowym Programie Studiów. Oferta wykładów na kolejne lata będzie aktualizowana w zależności od 
dostępności zajęć. 

b  - dopóki seminarium doktoranckie będzie funkcjonować. Specjalistyczne seminarium doktoranckie jest 
prowadzone przez kierownika studiów doktoranckich lub rotacyjnie przez opiekunów doktorantów. 
Nadzór nad organizacją tych zajęć sprawuje kierownik studiów doktoranckich.  

c  - pracownia naukowa jest prowadzona przez opiekuna naukowego doktoranta. Wymiar przedmiotu 
wynosi 9 punktów ECTS (w kolejnych latach: 2 + 2 + 3 + 2) . Zaliczenia rocznego dokonuje opiekun 
naukowy. 

 
 

7. Dokonany przez doktoranta wybór wykładów podlega akceptacji Kierownika Studiów 
w celu weryfikacji zgodności z  programem kształcenia doktorantów na Wydziale. 

8. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w praktykach zawodowych w formie 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 45 godzin rocznie. W przypadku 
niepobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego wymiar praktyk 
zawodowych nie może przekraczać 30 godzin rocznie. 

9. Realizacja programu kształcenia obejmuje również aktywne uczestniczenie doktoranta 
w życiu wspólnoty akademickiej – krajowej i międzynarodowej oraz spełnienie 
wymagań związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego. 

10. W wyniku realizacji indywidualnego programu realizacji studiów doktoranckich ich 
uczestnik osiąga następujące efekty kształcenia: 

w zakresie wiedzy: 
1) ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla inżynierii chemicznej 

i dyscyplin naukowych związanych z obszarem prowadzonych badań; 
2) ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym związaną z 

obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje 
naukowe zawierające informacje  o najnowszych osiągnięciach; 

3) ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także prawnych i 
etycznych aspektów działalności naukowej; 

4) ma wiedzę dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników 
badań; 

5) ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów 
badawczych, w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych 
projektów; 

6) ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników 
badań, w tym wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ochroną własności 
intelektualnej; 

7) ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć 
dydaktycznych; 

w zakresie umiejętności: 
1) potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z 

różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i 
interpretacji tych informacji; 

2) potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów 
badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców – i ich 
wkładu w rozwój inżynierii chemicznej i dyscyplin pokrewnych; w szczególności, 
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w 
praktyce; 



3) potrafi dostrzegać oraz formułować złożone problemy związane z inżynierią 
chemiczną i dyscyplinami pokrewnymi, w tym formułować koncepcyjnie nowe 
zadania i problemy badawcze prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych; 

4) potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z inżynierią chemiczną, w 
tym problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do 
rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym 
zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych 
wydawnictwach; 

5) potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny 
projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym 
zespole; 

6) potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające 
charakter publikacji naukowych - także w języku angielskim - zgodnie z zasadami 
tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z 
poszanowaniem praw autorskich; 

7) potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w 
międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym oraz w innych 
środowiskach; 

8) ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji 
oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach 
publicznych o różnorodnej tematyce; 

9) jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form 
kształcenia w sposób poprawny metodologicznie, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik kształcenia; 

w zakresie kompetencji społecznych: 
1) wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej, rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego 

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobowych, w szczególności poprzez 
śledzenie i analizowanie najnowszych osiągnięć związanych z inżynierią chemiczną i 
pokrewnymi dyscyplinami naukowymi; 

2) ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania 
zasad etyki zawodowej oraz tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego; 

3) potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia 
inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; 

4) wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań; 
5) rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w zakresie 

inżynierii chemicznej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy; 

6) ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza 
rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego 
przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki; podejmuje 
starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie 
zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. 

 
§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich 
 

1. Obowiązkiem doktoranta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania 
akademickiego  

2. Doktorant może otrzymać: 
1) stypendium doktoranckie;  



2) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych;  

3) w trybie konkursu - stypendium ze środków na finansowanie działalności 
statutowej wydziału;  

4) stypendium doktorskie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, jeżeli ma 
wszczęty przewód doktorski;  

5) pomoc materialna w formie:  
a) stypendium socjalnego,  
b) zapomogi,  
c) stypendium dla najlepszych doktorantów,  
d) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,  
e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;  

6) stypendium lub pomoc materialna przyznane przez osoby fizyczne lub prawne, w 
tym przez jednostki samorządu.  

3. Wysokość stypendium doktoranckiego i liczbę miesięcy, w których wypłacane jest 
stypendium, określa Rektor.  

4. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich określają 
odrębne przepisy (Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z ewentualnymi późniejszymi 
zmianami). 

5. Doktorant może podejmować pracę zarobkową. Wykonywanie tej pracy nie może 
kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów ani obowiązkami 
dydaktycznymi.  

6. Doktorant otrzymujący stypendium ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych 
w wymiarze 45 godzin obliczeniowych na rok. Osoba przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest zwolniona z realizacji w tym okresie obowiązków dydaktycznych, 
bez konieczności ich późniejszego odrabiania. Wymiar godzin obliczeniowych określa 
Dziekan za zgodą Rady Wydziału. Doktoranci niepobierający stypendium nie maja 
obowiązku samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, mają jednakże 
obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym. Zapewnienie doktorantowi 
możliwości zrealizowania obowiązków dydaktycznych jest zadaniem kierownika 
zakładu, w którym jest wykonywana praca doktorska. Doktorant nie może 
samodzielnie prowadzić zajęć laboratoryjnych, w których uczestnictwo związane jest 
z zachowaniem szczególnych wymagań bezpieczeństwa.  

7. Za udział w realizowanych pracach badawczych doktorant może uzyskiwać 
dodatkowe wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych 
prac. Za prace wykonywane na rzecz Uczelni wykraczające poza zakres obowiązków 
wynikających z Regulaminu doktorant otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.  

8. Doktorantowi powinno być przydzielone stanowisko pracy, w tym dostęp do 
komputera z internetem, oraz "skrytka pocztowa", tzn. miejsce, w którym 
umieszczana jest korespondencja adresowana do doktoranta. Doktorant ma prawo 
korzystania z aparatury, materiałów, obsługi sekretariatu itp. na zasadach 
obowiązujących pracowników zakładu, w którym jest realizowana praca doktorska. 
Doktorant jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w terminach 
uzgodnionych z opiekunem naukowym.  

9. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorant ma obowiązek 
odbyć przeszkolenie w zakresie BHP.  

10. Doktorant ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie przez Zakład na Wydziale, w 
którym realizowana jest praca doktorska, udziału w konferencjach, kursach itp., 
zakupów aparatury lub oprogramowania i materiałów potrzebnych do wykonywania 



badań, na zasadach określonych przez kierownika jednostki i przekazanych do 
wiadomości doktorantów i ich opiekunów.  

11. Doktorantom odbywającym studia poza miejscem stałego zamieszkania przysługuje 
prawo do odpłatnego zakwaterowania w hotelu asystenckim lub domu studenckim na 
zasadach określonych przez Rektora.  

12. Doktoranci mają prawo do korzystania z ośrodków sportowych PW na takich samych 
zasadach jak studenci oraz z oferty Studium Języków Obcych poza programem 
studiów, bezpłatnie w wymiarze 60 godzin.  

13. Doktorant może zostać zatrudniony na stanowisku asystenta i korzystać jednocześnie 
z różnych form stypendiów, pomocy materialnej i wynagrodzeń  

14. Doktorant otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich. Osoba, która 
utraciła prawa doktoranta, ma obowiązek zwrócenia legitymacji. 

15. Doktorantom przysługuje uprawnienie do świadczeń publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników. Niepracujący współmałżonek 
oraz dzieci doktoranta są uprawnieni do korzystania ze świadczeń publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin 
pracowników.  

16. Uczelnia może pobierać opłaty za niektóre usługi edukacyjne związane z 
prowadzeniem studiów doktoranckich, w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Przedmiot i wysokość opłat ustala Rektor. Senat PW ustala 
szczegółowe zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania z ich 
wnoszenia  

 
 
 
 
 
§ 6. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 r., przy czym realizacja programu 
kształcenia na studiach doktoranckich rozpoczętych przed październikiem 2018 
odbywa się według dotychczas obowiązujących przepisów.  

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów oraz akty 
prawa wewnętrznego PW. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  

Politechniki Warszawskiej 
 
 
Tryb przebiegu i oceny egzaminu wstępnego na studia doktoranckie 
 

1. Zasady przeprowadzenia egzaminu: 
a) egzamin składa się: 

-  w formie pisemnej z: 
- 2 zadań lub problemów z zakresu matematyki, 
- 2 zadań lub problemów z zakresu inżynierii chemicznej, 

- w formie ustnej z: 
- dyskusji nad zadaniami lub problemami z części pisemnej, 
- rozmowy, czytania i tłumaczenia tekstu technicznego w języku obcym 
(egzamin z języka obcego przeprowadzany jest w Studium Języków 
Obcych PW – zasady przeprowadzania egzaminów podane są na stronie 
internetowej SJO), 

b) czas rozwiązywania zadań lub problemów egzaminacyjnych wynosi 120 minut w 
części pisemnej; 

c) podczas egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z przyborów do pisania i 
kalkulatora. 

 
2. Zasady oceny egzaminu: 

a) każde z zadań lub problemów oraz znajomość języka obcego oceniane są osobno 
w skali od 0 do 10, przy czym dyskusja nad zadaniami lub problemami z części 
pisemnej z matematyki i inżynierii chemicznej oceniana jest łącznie z częścią 
pisemną, 

b) wymagane jest uzyskanie co najmniej 11 pkt za zadania lub problemy z zakresu 
matematyki, co najmniej 11 pkt za zadania lub problemy z zakresu inżynierii 
chemicznej i co najmniej 6 pkt za znajomość języka obcego, 

c) ocenę końcową egzaminu stanowi suma punktów uzyskanych z poszczególnych 
części egzaminu. 

 
3. Na podstawie ocen końcowych uzyskanych przez kandydatów na studia doktoranckie 

tworzona jest lista rankingowa, będąca podstawą do wyłonienia osób 
zakwalifikowanych na studia doktoranckie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  

Politechniki Warszawskiej 
 

Oferta wykładów dla uczestników studiów doktoranckich na WIChiP PW 
 
Lp. Wykład Prowadzący Liczba 

godzin 
Liczba  
punktów  
ECTS 

WYKŁADY ANGIELSKOJĘZYCZNE 
1 Environmental thermodynamics Prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz 30 2 
2 Simple and multiple emulsions for new 

technologies 
Dr hab. inż. Ewa Dłuska 30 2 

WYKŁADY W JĘZYKU POLSKIM 
3 Mechanika płynów Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga 30 2 
4 Ekologia Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń 30 2 
5 Gospodarka odpadami stałymi Dr inż. Rafał Przekop 30 2 
6 Procesy transportowe w organizmach żywych Dr hab. inż. Arkadiusz Moskal 

Profesor Politechniki Warszawskiej 
30 2 

7 Metody inżynierskie w zagadnieniach 
fizjologii 

Dr hab. inż. Tomasz Sosnowski 
Profesor Politechniki Warszawskiej 

30 2 

8 Zasady zrównoważonego rozwoju w 
inżynierii procesowej 

Prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz 30 2 

9 Inżynieria biomedyczna Dr hab. inż. Tomasz Ciach 
Profesor Politechniki Warszawskiej 
Dr inż. Beata Butruk 

30 2 

10 Nanotechnologia Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń 15 1 
11 Inżynieria produktu farmaceutycznego Dr hab. inż. Marek Henczka 

Profesor Politechniki Warszawskiej 
15 1 

12 Procesy oczyszczania cieczy 1 Dr hab. inż. Roman Gawroński 
Profesor Politechniki Warszawskiej 

30 2 

13 Membranowe procesy rozdzielania Dr hab. inż. Roman Gawroński 
Profesor Politechniki Warszawskiej 

30 2 

     
     
     
     
Oferta wykładów może ulec zmianie w zależności od dostępności zajęć. 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  

Politechniki Warszawskiej 
 

Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej 
 
 
Obowiązkowa literatura podstawowa:  
 

1. R. Bird, W. Stewart, E. Lightfoot: "Transport Phenomena", 2nd Edition, Wiley & 
Sons, New York, 2002.  
 

Obowiązkiem doktoranta jest jednak poszerzanie wiedzy we własnym zakresie, szczególnie 
związanej z podstawami inżynierii chemicznej i procesowej oraz tematem doktoratu. Rolą 
promotora jest wskazanie odpowiednich dodatkowych pozycji literatury. Szczegółowy zakres 
obowiązkowej i zalecanej literatury uzupełniającej będzie określany indywidualnie i 
zatwierdzany przez Radę Wydziału każdorazowo na etapie otwierania przewodu 
doktorskiego.  

 
Przebieg egzaminu: 
 
Egzamin jest egzaminem ustnym. W części jawnej egzaminowany odpowiada na 3 pytania 
sformułowane przez członków Komisji Egzaminacyjnej. Na przygotowanie odpowiedzi 
egzaminowany dostaje godzinę, po czym przedstawia ustnie swoje odpowiedzi. W trakcie 
odpowiedzi może wywiązać się dyskusja, w której mogą brać udział wszyscy członkowie 
Komisji. 
 
W części niejawnej członkowie Komisji omawiają przebieg egzaminu, a następnie osoby 
formułujące pytania wystawiają oceny z odpowiedzi na swoje pytania. Na podstawie trzech 
ocen cząstkowych wystawiana jest ocena końcowa z egzaminu. 
  
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z egzaminu jest uzyskanie pozytywnych 
ocen cząstkowych ze wszystkich pytań egzaminacyjnych. 
 
Tematy egzaminów doktorskich w zakresie inżynierii chemicznej dla doktorantów, 
którym wszczęto przewód doktorski przed 1 października 2015 r. 
 
 

1. Procesy przenoszenia pędu, energii i masy  
2. Procesy przepływowe i cieplne inżynierii chemicznej  
3. Inżynieria procesów chemicznych  
4. Inżynieria procesów biochemicznych  
5. Inżynieria procesów ochrony środowiska  
6. Dynamika procesów inżynierii chemicznej  
7. Optymalizacja procesów inżynierii chemicznej  
8. Procesy separacji w inżynierii chemicznej  
9. Inżynieria procesów biomedycznych 

 
Zalecana literatura podstawowa 
 



ad 1.  
2. R. Bird, W. Stewart, E. Lightfoot: "Transport Phenomena", 2nd Edition, Wiley & 

Sons, New York, 2002.  
3. C. Bennet, J.E. Meyers: "Przenoszenie pędu, ciepła i masy", WNT, Warszawa, 1967. 
 

ad 2.  
1. T. Hobler: "Ruch ciepła i wymienniki", WNT, Warszawa, 1968.  
2. F.A.L. Dullien: "Porous media, fluid transport and pore structure", Academic Press, 

New York, 1971.  
 
ad 3.  

1. O. Levenspiel: "Chemical Reaction Engineering", J. Wiley, New York, 1981.  
2. J.M. Smith: "Chemical Engineering Kinetics", 3rd ed., McGraw Hill, New York, 

1981.  
3. A. Burghardt, G. Bartelmus: "Inżynieria reaktorów chemicznych", PWN, Warszawa, 

2001.  
 
ad 4.  

1. J.E. Bailey, D.F. Ollis: "Biochemical Engineering Fundamentals", McGraw Hill, New 
York, 1986.  

2. K. W. Szewczyk: "Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych", Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000.  

3. Biotechnology, vol 2.,Rehm H.-J, Reed G. (eds.), VCH, Weinheim, 1985.  
4. J.E.Bailey, D.F. Ollis: "Biochemical Engineering Fundamentals", McGraw-Hill, New 

York, 1977.  
5. C. Ratledge, B. Kristiansen (eds.): "Basic Biotechnology", 2nd Edition, Cambridge 

University Press, 2001.  
 
 
 
ad 5.  

1. E. Chanlett: "Environmental protection", McGraw Hill, New York, 1979.  
2. P. Trojan: "Ekologia ogólna", PWN, Warszawa, 1977.  
3.  R. Rautenbach, Procesy membranowe. Podstawy projektowania modułów i instalacji, 

WNT, Warszawa, 1996 
4. A. Selecki, R. Gawroński, Podstawy projektowania wybranych procesów rozdzielania 

mieszanin, WNT, Warszawa, 1992 
 

 
ad 6.  

1. J.M. Douglas: "Dynamika i sterowanie procesów", t. 1 i 2, WNT, Warszawa, 1976.  
 
ad 7.  

1. S. Sieniutycz: "Optymalizacja w inżynierii procesowej", WNT, Warszawa, 1978.  
2. T.F. Edgar, D.M. Himmelblau: "Optimization of Chemical Processes", McGraw Hill, 

New York, 1988.  
 
ad 8.  

1. C.J. King: "Separation Processes", McGrow Hill, New York, 1980.  



2. M.M. Schoen (Ed.): "New Chemical Engineering Separation Techniques", 
Interscience Publ., New York, 1982.  

3. A. Selecki, R. Gawroński, Podstawy projektowania wybranych procesów rozdzielania 
mieszanin, WNT, Warszawa, 1992 
 

ad 9. 
1. J.J. Bronzino Ed, “Biomedical Engineering Fundamentals”, CRC Press, 2006. 
2. D.O. Cooney, “Biomedical Engineering Principles. An Introduction to Fluid, Heat, 

and Mass Transport Processes”, New York and Basel, 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Stacjonarnych Studiów 
Doktoranckich

 
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  

Politechniki Warszawskiej 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie w języku polskim dla cudzoziemców, którzy 
nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich 
 
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie przygotowania kandydata do podjęcia 
badań w dziedzinie inżynierii chemicznej w ramach studiów doktoranckich. Literatura 
obowiązkowa obejmuje następujące pozycje: 
 
 

1. R. Bird, W. Stewart, E. Lightfoot: "Transport Phenomena", 2nd Edition, Wiley & 
Sons, New York, 2002.  

2. O. Levenspiel: "Chemical Reaction Engineering", J. Wiley, New York, ", 3rd ed., 
1999. 
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1. Zakres procedury  

Procedura dotyczy postępowania przy wprowadzaniu zmian do programów studiów, 

opracowywaniu programów dla tworzonych nowych specjalności oraz opiniowaniu propozycji 

programowych zgłaszanych przez nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej.  

Procedurę wprowadzania zmian w programach studiów szczegółowo określa Uchwała 

Senatu PW (w dniu opracowania procedury obowiązuje Uchwała nr 390/XLIX /2019 Senatu 

PW z dnia 18 września 2019 r.) w sprawie ustalania programów studiów w Politechnice 

Warszawskiej oraz Uchwała Rektora PW (w dniu opracowania procedury obowiązuje Uchwała 

nr 53/2019 Rektora PW z dnia 27 września 2019 r.) w sprawie procedury tworzenia studiów w 

PW oraz wprowadzania zmian do dokumentacji studiów i zasad ustalania liczebności grup 

studenckich na zajęciach. Zgodnie z ww. dokumentami w celu wprowadzenia zmian w 

programach studiów Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki opracowuje dokumentację zgodnie 

ze wzorami przedstawionymi w ww. podanych dokumentach. Po uzyskaniu opinii Rady 

Wydziału i samorządu studentów Dziekan Wydziału kieruje wniosek o wprowadzenie zmian 

do programu studiów do Rektora PW. 

Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem Rektora, w zakresie prowadzonych 

studiów Rektor wydaje decyzje w następujących sprawach: 

• zaprzestanie kształcenia na podstawie danego programu studiów; 

• utworzenie, zmianę nazwy, likwidację specjalności; 

• zmianę powiązań efektów uczenia się określonych dla studiów z efektami uczenia się 

określonymi dla przedmiotów, jeżeli zmiana jest znaczna (progi procentowe określono 

w Zarządzeniu), a tryb wnioskowania do Rektora jest analogiczny jak wyżej opisany 

tryb tworzenia studiów. 

Utworzenie specjalności powinno być poprzedzone analizą wpływu uruchamianej nowej 

specjalności na dotychczas prowadzone formy kształcenia, oceną zapotrzebowania na 

absolwentów danej specjalności ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, oceną 

zapotrzebowania zgłoszonego przez studentów. 
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Przyjęte efekty uczenia się dla danych studiów, są składową programu studiów, a więc 

zatwierdza je Senat PW w trybie opisanym wyżej w drodze uchwały, zarówno w przypadku 

tworzenia nowych studiów, jak i w przypadku zmiany w programie istniejących studiów. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Senat Politechniki Warszawskiej; 

• Rada Wydziału;  

• Prodziekan ds. Studiów; 

• Przewodniczący i członkowie Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych; 

• Kierownik jednostki organizacyjnej;  

• Koordynator przedmiotu;  

• Prowadzący zajęcia.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Tryb powoływania oraz kadencja Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych  

Komisję Programową oraz jej członków powołuje Rada Wydziału na pierwszym 

posiedzeniu nowej kadencji. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan ds. Studiów. 

Członkami Komisji są wybrani pracownicy Wydziału i przedstawiciele doktorantów i 

studentów. 

3.2. Zadania Komisji ds. Dydaktycznych  

Do zadań Komisji należy:  

• opracowywanie nowych oraz modyfikacja istniejących programów studiów, z 

uwzględnieniem w szczególności: potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, 

wyników monitorowania karier absolwentów, osiągania zakładanych efektów uczenia 

się oraz wyników ankietyzacji studentów i absolwentów; 

• opracowywanie i wdrażanie nowatorskich metod kształcenia, w tym nauczania 

zdalnego; 

• doskonalenie metod weryfikacji osiągania efektów uczenia się; 
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• opiniowanie i wnioskowanie wprowadzania zmian w organizacji procesu kształcenia 

oraz realizacji zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu 

kształcenia; 

• monitorowanie i opiniowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych na wydziale; 

• opiniowanie tematów prac dyplomowych i monitorowanie procesu dyplomowania; 

• opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych; 

• wnioskowanie zmian w zakresie infrastruktury dydaktycznej w celu zapewniania 

osiągania zakładanych efektów uczenia się; 

• wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. 

 

3.3.Zgłaszanie propozycji programowych i tryb ich rozpatrywania  

Prawo zgłaszania propozycji zmian w obowiązujących programach studiów 

(wprowadzania nowych przedmiotów, rodzajów zajęć, treści programowych, zmiany wymiaru 

godzinowego, nazw przedmiotów, przesunięć w siatkach godzin, sposobu zaliczania 

przedmiotu, itp.) oraz propozycji nowych specjalności lub przedmiotów i rodzaju zajęć na 

tworzonych specjalnościach mają:  

• wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału; 

• studenci Wydziału, poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Wydziału.  

Propozycje w formie pisemnej składane są do Prodziekana ds. Studiów czyli 

Przewodniczącemu Komisji ds. Dydaktycznych. Komisja po zapoznaniu się z propozycjami 

opiniuje je i informuje, w formie pisemnej, o swoich decyzjach zgłaszającym propozycje. 

Przewodniczący Komisji ds. Dydaktycznych przedstawia pozytywnie zaopiniowane wnioski 

Radzie Wydziału. Rada Wydziału opiniuje wnioski, zaś kompetencją Senatu jest ustalanie 

programów studiów w formie uchwały, w tym wprowadzanie zmian do istniejących 

programów studiów.  

3.4. Zgłaszanie propozycji programowych do Indywidualnego Toku Studiów (ITS) i tryb 

ich rozpatrywania  

Student, który zaliczył co najmniej cztery semestry ze średnią ocen co najmniej 4,2 oraz 

uzyskał pisemną zgodę swego opiekuna naukowego może kształcić się wg indywidualnego 
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programu ustalonego dla trybu ITS. Propozycję programu kształcenia wg ITS, zaakceptowaną 

przez kierownika specjalności, opiekun naukowy studenta przedkłada Przewodniczącemu 

Komisji ds. Dydaktycznych. Komisja po zapoznaniu się z propozycjami wydaje o nich opinie 

i informuje, w formie pisemnej, o swoich decyzjach zgłaszającym propozycje. Przewodniczący 

Komisji ds. Dydaktycznych przedstawia pozytywnie zaopiniowane wnioski Radzie Wydziału. 

Rada Wydziału podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie.  

3.5. Zgłaszanie przedmiotów obieralnych  

Przedmioty obieralne proponowane są przez pracowników Wydziału lub osoby spoza 

Wydziału. Zgłoszenia po zaakceptowaniu przez kierownika jednostki kierowane są za 

pośrednictwem Prodziekana ds. Studiów do Komisji ds. Dydaktycznych. Do zgłoszenia 

dołączona musi być karta przedmiotu (załącznik Z-ICh-4.1-1-1) zawierająca nazwisko 

prowadzącego, rodzaj i liczbę zajęć w semestrze, opis przedmiotu, treści programowe 

proponowanych zajęć oraz formę zaliczenia. Komisja po zapoznaniu się z propozycjami wydaje 

o nich opinie i informuje, w formie pisemnej, o swoich decyzjach zgłaszającym propozycje. 

Przewodniczący Komisji ds. Dydaktycznych przedstawia pozytywnie zaopiniowane wnioski 

Radzie Wydziału. Rada Wydziału podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie.  

3.6. Opiniowanie treści programowych prowadzonych przedmiotów i zajęć  

Na początku nowej kadencji Komisji ds. Dydaktycznych koordynatorzy przedmiotów 

przekazują w formie pisemnej szczegółowe treści programowe prowadzonych zajęć 

(wykładów, seminariów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych, projektów, zajęć lekcyjnych) 

(załącznik Z-ICh-4.1-1-1) Prodziekanowi ds. Studiów czyli Przewodniczącemu Komisji. Po 

przeanalizowaniu otrzymanych programów Komisja pisemnie powiadamia zainteresowane 

osoby o swoich uwagach, propozycjach i zaleceniach. Po uzgodnieniu z koordynatorami 

przedmiotów skorygowane programy zajęć są zatwierdzane przez Radę Wydziału i realizowane 

w ramach istniejących programów studiów.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Standardy kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa 
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5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-4.1-1-1 Karta przedmiotu  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura obejmuje zapisy na przedmioty z grupy przedmiotów obieralnych, 

humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (HES) oraz na specjalności na studiach 

stacjonarnych a także wybór jednostki organizacyjnej, w której wykonywana jest praca 

dyplomowa. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studiów, 

• Pracownicy Dziekanatu, 

• Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

• Kierownicy specjalności. 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

Przez przedmioty obieralne i humanistyczno – ekonomiczno - społeczne (HES) rozumie 

się przedmioty zgłaszane przez pracowników Wydziału lub osoby z zewnątrz (procedura P-

ICh-3.3-1). Przedmioty obieralne są podzielone na modułowe i otwarte. Ponadto wybierane są 

specjalności na studiach II stopnia.  

Student zobowiązany jest do wyboru z każdej grupy przedmiotów obieralnych i 

humanistyczno-ekonomiczno-społecznych odpowiedniej liczby przedmiotów o łącznym 

wymiarze godzin i o liczbie punktów ECTS określonych planem studiów.  

3.1. Zapisy na przedmioty obieralne i humanistyczno - ekonomiczno - społeczne 

Zapisy odbywają się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym są prowadzone 

dane przedmioty z wyjątkiem przedmiotów prowadzonych w I semestrze. O terminie zapisów 

na przedmioty obieralne decyduje Prodziekan ds. Studiów. Dokładny termin podawany jest do 

wiadomości studentów w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń lub/i na wydziałowej stronie 

internetowej. Ogłoszenie to, podpisane przez Prodziekana ds. Studenckich, zawiera również: 

• spis przedmiotów do wyboru wraz z formą zajęć i ich liczbą godzin (w tygodniu), 

• liczbę punktów ECTS przypisanych przedmiotowi, 
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• semestr, w którym zajęcia będą się odbywały,  

oraz warunki uruchomienia przedmiotu m.in.: 

• minimalną liczbę osób konieczną do prowadzenia przedmiotu (zgodnie z uchwałą Rady 

Wydziału: 15) i ewentualnie maksymalną liczbę osób mogących uczestniczyć w 

zajęciach z danego przedmiotu, 

• semestr studiów na którym zdobyte za ten przedmiot punkty ECTS i oceny zostaną 

wpisane do indeksu. 

Oprócz tego w Dziekanacie i na stronie Wydziału udostępniane są: katalog przedmiotów 

obieralnych, regulaminy i karty przedmiotów obieralnych, zasady zaliczania przedmiotów 

obieralnych na studiach I stopnia. 

Sposób postępowania przy zapisach na przedmioty obieralne obejmuje: 

• na tydzień przed planowanym terminem zapisów na poszczególne przedmioty obieralne 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub/i na wydziałowej stronie internetowej ogłoszenia 

o treści jak w punkcie 3.1, 

• studenci mają możliwość zapisania się na zajęcia poprzez platformę USOS Web, 

• po zakończeniu zapisów pracownicy Dziekanatu przedstawiają Prodziekanowi ds. 

Studiów zbiorcze listy (z różnych kierunków) z nazwiskami studentów, którzy wybrali 

dany przedmiot, 

• w przypadku nadmiernej liczby zapisanych na dany przedmiot studentów 

przygotowywana jest lista zawierająca średnie oceny ze studiów. Po konsultacji z 

prowadzącym przedmiot Prodziekan ds. Studiów ustala ostateczną listę studentów 

uczestniczących w zajęciach, 

• w przypadku spełnienia warunków uruchomienia przedmiotu Prodziekan ds. Studiów 

podpisuje listy, które podawane są do wiadomości studentów, 

• osoby nie zakwalifikowane na dany przedmiot lub jeżeli wybrany przedmiot nie 

zostanie uruchomiony ze względu na zbyt małą liczbę chętnych, zobowiązane są do 

zapisania się na inny przedmiot z proponowanej listy w drugiej turze zapisów na 

przedmioty. 



 

PROCEDURA Symbol: P-ICh-3.3-2 

Strona 3 z 3 
PRZEDMIOTY OBIERALNE, 

HES, SPECJALNOŚCI 
Wydanie: II 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 

14.10.2020 

 

3.2. Zapisy na specjalności na studiach II stopnia.  

Studenci deklarują specjalność podczas procesu rekrutacyjnego na studia II stopnia. 

4. Dokumenty związane  

4.1 Regulamin Studiów 

4.2 Uchwały Rady Wydziału 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-4.1-1-1 Karta przedmiotu 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura reguluje zasady postępowania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 

pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Biuro Spraw Osobowych Uczelni,  

• Uczelniany Inspektorat BHP,  

• Dziekan Wydziału,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństw i higieny pracy i nauki oraz działań 

prewencyjnych,  

• Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy,  

• Kierownik administracyjny Wydziału,  

• Kierownicy Jednostek,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk,  

• Prowadzący zajęcia i pozostali pracownicy Wydziału,  

• Studenci.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

Wydział zapewnia pracownikom, studentom i doktorantom bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy i kształcenia poprzez następujące działania: profilaktyczne badania lekarskie, 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenę ryzyka zawodowego na 

poszczególnych stanowiskach pracy i przydział środków ochrony indywidualnej, kontrolę 

Jednostek Wydziału w zakresie spraw BHP.  

3.1. Profilaktyczne badania lekarskie  

Wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału podlegają profilaktycznym 

badaniom lekarskim, które obejmują: badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne. 
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Badaniom wstępnym podlegają studenci i kandydaci do pracy oraz pracownicy 

przenoszeni na inne stanowiska. Skierowania na te badania wydawane są dla pracowników 

przez osobę wyznaczoną przez Dziekana, a dla studentów przez Dziekanat Wydziału.  

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy Wydziału bez względu na rodzaj 

wykonywanej pracy, a badaniom kontrolnym podlegają pracownicy po chorobie trwającej 

ponad 30 dni. Skierowania na te badania wydawane są przez osobę upoważnioną przez 

Dziekana Wydziału. W skierowaniu należy wyszczególnić rodzaj szkodliwości lub 

uciążliwości występujących na danym stanowisku.  

Dziekan Wydziału jest zobowiązany do niedopuszczenia do zajęć dydaktycznych 

studenta, a kierownicy jednostek Wydziału są zobowiązani do niedopuszczania do pracy 

pracownika jeśli nie posiada on aktualnych badań lekarskich potwierdzonych orzeczeniem 

wydanym przez uprawnionego lekarza, stwierdzającym brak przeciwwskazań do studiowania 

lub zatrudnienia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

Dokumentacja profilaktycznych badań lekarskich studentów prowadzona jest w 

Dziekanacie Wydziału, a pracowników w sekretariacie.  

3.2. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wszyscy studenci rozpoczynający naukę na Wydziale podlegają obowiązkowemu 

szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzonemu w formie wykładu przez 

pracowników Inspektoratu BHP Politechniki Warszawskiej i pracownika Straży Pożarnej.  

Prowadzący zajęcia laboratoryjne lub dyplomowe obowiązany jest, za potwierdzeniem, 

zaznajomić studentów z zasadami i przepisami oraz obowiązkami w zakresie BHP. Odpowiada 

on za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych.  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na Wydziale, doktoranci oraz praktykanci podlegają 

obowiązkowemu szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia 

prowadzone są jako: szkolenia wstępne – ogólne i na stanowisku pracy oraz szkolenia 

okresowe. Szkolenie wstępne ogólne dla nowo-zatrudnionych pracowników, doktorantów i 

praktykantów przeprowadza Inspektorat BHP (karta szkolenia wstępnego). Szkolenie wstępne 
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na stanowisku pracy prowadzą: dla pracownika bezpośredni przełożony, dla dyplomanta i 

doktoranta promotor lub opiekun naukowy.  

Szkoleniom okresowym (zgodnie z harmonogramem) podlegają wszyscy pracownicy bez 

względu na zajmowane stanowiska oraz doktoranci. Szkolenia okresowe organizuje Inspektorat 

BHP na zlecenie Wydziału. Za odbycie przez pracowników wymaganych szkoleń 

odpowiedzialny jest Dziekan. Dokumentacja związana ze szkoleniami pracowników i 

doktorantów przechowywana jest w sekretariacie, a karta szkolenia wstępnego i kopie szkoleń 

okresowych dla pracowników w Biurze Spraw Osobowych Uczelni.  

Pracownicy, doktoranci oraz praktykanci, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego 

ogólnego i stanowiskowego nie mogą być dopuszczeni do pracy.  

W okresie zagrożenia epidemiologicznego, pracownicy, doktoranci, praktykanci oraz 

studenci są zobowiązani do przestrzegania szczegółowych regulaminów i zarządzeń 

obowiązujących w budynku Wydziału, które publikowane są na stronie internetowej Wydziału 

i Uczelni. 

3.3. Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i przydział 

środków ochrony indywidualnej  

Na podstawie zarządzenia Rektora, Dziekan powołuje Komisję do oceny ryzyka 

zawodowego, która ustala, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zagrożenia występujące na 

stanowiskach pracy i wpisuje je do karty ryzyka zawodowego każdego pracownika, zapoznając 

go, za potwierdzeniem, z tym wpisem. Dziekan Wydziału zapewnia nieodpłatnie podległym 

pracownikom oraz doktorantom Wydziału środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 

robocze. Co najmniej dwa razy w roku organizowana jest akcja prania odzieży roboczej 

przydzielonej nauczycielom akademickim i doktorantom. Ewidencję przydzielonych środków 

ochrony indywidualnej prowadzi Dział zaopatrzenia Wydziału. 

3.4. Kontrola jednostek Wydziału w zakresie spraw BHP  

W jednostkach organizacyjnych Wydziału prowadzona jest na bieżąco kontrola w 

zakresie BHP przez opiekunów laboratoriów oraz Kierowników jednostek. Zgłaszają oni 
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niezwłocznie zaobserwowane lub zgłoszone przez pracowników nieprawidłowości 

Pełnomocnikowi Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań 

prewencyjnych. Przyjmuje on również zgłoszenia o wypadkach przy pracy powiadamiając o 

tym przełożonych, Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy oraz Inspektorat BHP.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Zarządzenia Rektora PW dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura reguluje zasady postępowania w zakresie nadzoru nad dokumentacją i 

zapisami Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej Politechniki Warszawskiej (zwanego dalej „Systemem”). 

Dokumentacja i zapisy podlegające nadzorowi: 

• Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia; 

• Procedury Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) na Wydziale Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej; 

• Instrukcje; 

• Formularze; 

• Zapisy. 

Nadzór nad dokumentami obejmuje:  

• opracowanie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów; 

• rozpowszechnianie dokumentów; 

• wprowadzanie zmian do dokumentów / aktualizację dokumentów; 

• przechowywanie i udostępnianie dokumentów; 

• wycofywanie z użycia dokumentów nieaktualnych. 

Dokumentacja Systemu służy zwiększaniu skuteczności działalności Wydziału 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej w realizacji procesu kształcenia. W ramach nadzoru nad 

dokumentami wymaga się, aby dokumenty były zidentyfikowane, czytelne, aktualne, 

dostępne i zabezpieczone.   

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia (zwany dalej 

„Pełnomocnikiem Dziekana ds. systemu”) - koordynator działań, wyznacza terminy 

realizacji zadań związanych z projektowaniem, opracowywaniem, wdrażaniem i 

wycofywaniem ze stosowania dokumentów Systemu. Odpowiedzialny jest za 

przechowywanie zapisów dotyczących działalności Systemu. Pełnomocnik ma 
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obowiązek zapewnić wzajemną spójność i kompletność dokumentów oraz zgodność 

przyjętych w dokumentacji rozwiązań z obowiązującymi wymaganiami.  

• Autorzy dokumentów - wyznaczeni przez Pełnomocnika ds. systemu spośród 

członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, formułują treść dokumentów 

i odpowiadają za ich stronę merytoryczną. Autorzy poszczególnych dokumentów 

podczas redagowania ich treści powinni mieć na uwadze przydatność i skuteczność 

proponowanego rozwiązania dla osiągnięcia stawianych celów SZJK. 

• Zespół redakcyjny - wspólnie tworzy dokumentację Systemu, wszyscy członkowie 

zespołu redakcyjnego mają prawo i obowiązek do analizy i koordynacji wszystkich 

dokumentów.  

• Osoba odpowiedzialna za archiwizowanie dokumentów na Wydziale Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej - odpowiada za przechowywanie dokumentów oraz ich 

niszczenie po upływie terminu przechowywania.   

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Schemat blokowy postępowania w ramach nadzoru nad dokumentacją i zapisami 
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3.2. Numeracja dokumentów  

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej obowiązuje następujący system 

numeracji procedur, instrukcji oraz załączników w Systemie:  

• P – ICh – nr rozdz. KJ – nrP - procedura do danego rozdziału Księgi Jakości  (np. 

P-ICh-5-1 – procedura do rozdz. KJ o numerze 5 – numer procedury: 1);  

• Z – ICh – nr rozdz. KJ – nrP – nrZ - załącznik (formularz, druk itp.) do określonej 

na danym Wydziale procedury obowiązującej do danego działu Księgi Jakości (np. Z-

ICh-6-2-3 – załącznik do rozdz. KJ o numerze 6 – do procedury o numerze 2 – numer 

załącznika: 3) ; 

• I – ICh – nr rozdz. KJ – nrP - nrI -instrukcja do określonej na danym Wydziale 

procedury obowiązującej do danego rozdziału Księgi Jakości (np. I-ICh-5-1-2 –

instrukcja do rozdziału KJ o numerze 5 – do procedury o numerze 1 – numer 

instrukcji: 2);  

 

Oznaczenia:  

P – procedura,  

I – instrukcja,  

Z – załącznik,  

Nr rozdz. KJ – numer rozdziału Księgi Jakości,  

nr P – numer procedury Wydziałowej,  

nr I – numer instrukcji do procedury Uczelnianej/Wydziałowej,  

nr Z – numer załącznika do procedury Uczelnianej/Wydziałowej,  

ICh – oznaczenie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

3.3. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej 

Księgę Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

opracowuje Pełnomocnik Dziekana ds. systemu wraz z powołaną Wydziałową Komisją ds. 

Jakości Kształcenia. Księga Jakości zawiera ogólny opis zasad funkcjonowania Systemu i 
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odnosi się do Zasad funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia uchwalana jest przez Radę Wydziału i 

zatwierdzana przez Dziekana. Wchodzi ona w życie z dniem jej zatwierdzenia uchwałą Rady 

Wydziału. Podlega ona przeglądowi pod względem aktualności, przeprowadzanemu raz w 

roku przez Pełnomocnika ds. systemu. 

3.4. Procedury i instrukcje  

Projekty nowych dokumentów tj. procedur i instrukcji przygotowuje członek 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wskazany przez Pełnomocnika Dziekana ds. 

systemu. Przygotowany projekt dokumentu Systemu jest redagowany przez zespół redakcyjny 

oraz sprawdzany przez Pełnomocnika ds. systemu pod względem zgodności z wymaganiami 

Zasad funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Następnie projekt ten 

zatwierdzany jest przez Dziekana Wydziału.  

3.5. Dokumentacja wzorcowa i rozpowszechnianie dokumentacji  

Wzorcową dokumentację Systemu przechowuje i nadzoruje Pełnomocnik ds. systemu. 

Odpowiada on za tryb i formę jej udostępniania. Kopie wzorcowych dokumentów posiada 

także Prodziekan ds. Studenckich. Każdy pracownik Wydziału, doktorant oraz student ma 

prawo wglądu w dokumenty. Dostęp do elektronicznej wersji dokumentów Systemu jest 

ograniczony.   

Pełnomocnik ds. systemu może udostępnić egzemplarz Wydziałowej Księgi Jakości 

Kształcenia poza Wydział wyłącznie za pisemną zgodą Dziekana.  

3.6. Status dokumentu  

Każdy dokument Systemu ma nadany odpowiedni status, określony w jego nagłówku:  

• projekt – w fazie opracowywania,  

• obowiązujący – po zatwierdzeniu,  

• archiwalny – po wycofaniu z użycia.  

Procedury i instrukcje powinny być opracowane wg wzoru w załączniku Z-ICh-2.5-1-1.  
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3.7. Zmiany w dokumentach 

W dokumentach Systemu dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian. Wniosek o 

wprowadzenie zmiany w dokumentach ma prawo złożyć każdy pracownik, doktorant lub 

student, jeśli uzna, że zmiana taka przyczyni się do poprawy skuteczności funkcjonowania 

Systemu. Wniosek zgłaszany jest w formie pisemnej bezpośrednio do Pełnomocnika 

Dziekana ds. systemu lub za pośrednictwem członka Komisji. Tryb wprowadzania zmian w 

dokumentach jest taki jak przy zatwierdzaniu Księgi Jakości i opracowywaniu nowej 

procedury lub instrukcji.  

Wprowadzone zmiany odnotowane są w procedurze wzorcowej, z jednoczesną zmianą 

numeru wydania oraz zapisem w Karcie Zmian. W trakcie wprowadzania zmian zachowuje 

się pierwotną numerację punktów dokumentu. Pełnomocnik ds. systemu odpowiedzialny jest 

za wycofanie pierwotnych i rozpowszechnianie aktualnych procedur. Pełnomocnik ds. 

systemu ma obowiązek poinformować Prodziekana ds. Studenckich oraz Kierowników 

jednostek organizacyjnych o dokonanych zmianach w dokumentach. 

Dziekan, Prodziekani oraz przewodniczący Komisji ds. Dydaktycznych, i Komisji ds. 

Rozwoju są zobowiązani do bezzwłocznego informowania Pełnomocnika ds. systemu o 

wszystkich nowych zarządzeniach i uchwałach lub zmianach w istniejących dokumentach, 

które mają wpływ na jakość kształcenia na Wydziale.  

3.8. Zapisy  

Zapisy – wyniki działań w ramach Systemu. Zapisy te mają postać papierową lub 

elektroniczną i są lokalizowane w odpowiednich zasobach Wydziału i podstawowych 

jednostek organizacyjnych oraz przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Zapisy 

zabezpieczone są w sposób umożliwiający dostęp do nich tylko osobom upoważnionym. 

Nadzór nad zapisami powstającymi zgodnie z procedurami i instrukcjami sprawuje 

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za prowadzenie 

ewidencji zapisów z uwzględnieniem informacji dotyczącej statusu oraz lokalizacji zapisu.  
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3.9. Archiwizacja zapisów i dokumentów oraz ich niszczenie  

Archiwizacja zapisów i dokumentów Systemu dokonywana jest na podstawie 

obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej. Nieaktualne dokumenty Systemu i zapisy dotyczące 

zmian systemowych są przechowywane przez Pełnomocnika ds. systemu przez okres 3 lat. Po 

tym okresie dokumenty są umieszczane w archiwum wydziałowym.  

Dokumenty są przechowywane w archiwum przez okres minimum 1 roku, a maksimum 

5 lat. Po tym okresie są przekazywane do archiwum Politechniki Warszawskiej wraz ze 

spisem zdawczo-odbiorczym lub przekazywane do zniszczenia zgodnie z obowiązującą 

Instrukcją kancelaryjną.  

Jeżeli przepisy formalno-prawne i procedury nie stanowią inaczej to obowiązują 

następujące czasy przechowywania nieaktualnych dokumentów i zapisów: 

• Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia – przynajmniej 1 rok; 

• Procedury – przynajmniej 2 lata; 

• Pozostałe dokumenty i zapisy – przynajmniej 1 rok. 

Pełnomocnik prowadzi spis nieaktualnych dokumentów Systemu i zapisów zmian 

systemowych z adnotacją co do ich archiwizacji lub daty zniszczenia.  

Pisemne prace studentów (prace egzaminacyjne, sprawdziany, kartkówki, prace 

projektowe, przejściowe, prezentacje multimedialne itp.) oraz wykazy zagadnień 

egzaminacyjnych, tematów projektowych, itp. przechowuje się zgodnie z Zarządzeniem 

Rektora przez okres dwóch lat od końca semestru w którym odbyły się zajęcia. Ponadto, 

zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami na Wydziale dokumentowane są protokoły 

zaliczenia zajęć, egzaminów dyplomowych, wykazy zawierające oceny cząstkowe składające 

się na ocenę końcową z poszczególnych zajęć itp.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Instrukcja kancelaryjna załącznik do zarządzenia nr 53/2016 Rektora Politechniki 

Warszawskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania Archiwum Szkoły i archiwum akt studenckich Politechniki Warszawskiej 
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4.2 Zarządzenie nr 41/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 października 2013 

roku w sprawie zasad przechowywania dokumentacji poświadczającej dokonanie 

weryfikacji osiąganych efektów kształcenia dla przedmiotów 

4.3 Rzeczowy wykaz akt 

5. Załączniki  

5.1 Z-ICh-2.5-1-1 Wzór procedury 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

(wyszczególnienie obszaru, w którym stosowana jest procedura) 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

(wyszczególnienie osób odpowiedzialnych za realizacje procedury, w tym uprawnione do 

wnoszenia zmian) 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

(szczegółowy opis postępowania) 

4. Dokumenty związane 

(wykaz dokumentów, na które powołuje się procedura w tym: inne procedury i instrukcje, 

przepisy i zarządzenia) 

5. Załączniki  

(formularze wprowadzone razem z procedurą) 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej i dotyczy 

kompleksowej polityki informacyjnej Wydziału.  

Realizacja procedury Publikowanie informacji umożliwia przekazywanie informacji 

dotyczącej oferowanych programów kształcenia, efektów uczenia się uzyskiwanych przez 

absolwentów, przyznawanych kwalifikacji, stosowanych procedur w zakresie kształcenia, 

dostępnych dla studentów możliwości nauki, a także informacji skierowanej do kandydatów 

na studia. Procedura umożliwia również uzyskiwanie informacji zwrotnej od interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych procesu kształcenia prowadzonego przez Wydział. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą 

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studiów, 

• Prodziekan ds. Nauki,  

• Prodziekan ds. Rozwoju,  

• Prodziekan ds. Studenckich,  

• Kierownicy Katedry/Zakładów,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia, 

• Kierownicy Dziekanatów.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Planowanie publikacji informacji 

Kompleksowa polityka informacyjna Wydziału obejmuje cykliczny przegląd i 

aktualizację informacji dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania Systemu Jakości 

Kształcenia i poszczególnych interesariuszy procesu kształcenia. Kompleksowa polityka 

informacyjna Wydziału jest realizowana w postaci informacji publikowanych na stronie 

internetowej Wydziału (www.ichip.pw.edu.pl; forma ogólnoinformacyjna), oraz na ogólnych 
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tablicach informacyjnych nad którymi nadzór sprawują pracownicy Dziekanatów, a także na 

tablicach informacyjnych podrzędnych jednostek organizacyjnych (forma informacji 

wewnętrznych).  

Na kompleksową politykę informacyjną Wydziału składają się działania planowane 

oraz doraźne.  

3.1.1    Publikowanie informacji w trybie działań planowanych  

Przed rozpoczęciem każdego z semestrów Prodziekan ds. Studiów inicjuje przegląd 

danych dotyczących procesu kształcenia zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału 

oraz na tablicach informacyjnych Dziekanatów:  

• zwracając się do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z prośbą o przegląd 

informacji dotyczących procesu kształcenia realizowanego w danym semestrze zajęć;  

• zwracając się w ogólnym piśmie skierowanym do nauczycieli akademickich 

odpowiadających za zajęcia dydaktyczne realizowane w danym semestrze z prośbą o 

weryfikację i ewentualną aktualizację sylabusów, kart przedmiotu oraz warunków 

zaliczenia przedmiotu;  

• zwracając się do Kierowników Dziekanatów z prośbą o przegląd informacji 

zamieszczonych na tablicach informacyjnych Dziekanatów.  

Przed rozpoczęciem każdego semestru zajęć Prodziekan ds. Nauki inicjuje przegląd 

informacji zamieszczonych na stronach internetowych Wydziału dotyczących działalności 

naukowej Wydziału zwracając się w ogólnym piśmie do pracowników Wydziału z prośbą o 

weryfikację i wskazanie potrzeby aktualizacji danych z zakresu realizowanych przez nich 

badań naukowych (tzn. tematyki, źródeł finansowania, działalności publikacyjnej).  

Przed rozpoczęciem każdego semestru zajęć Prodziekan ds. Rozwoju inicjuje przegląd 

informacji zamieszczonych na stronach internetowych Wydziału dotyczących spraw 

administracyjnych i pracowniczych.  

Przed rozpoczęciem każdego z semestrów Prodziekan ds. Studenckich inicjuje 

przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych Wydziału dotyczących spraw 
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socjalnych (odnoszących się do studentów), stypendialnych oraz organizacji studenckich i 

studenckich kół naukowych działających w strukturach Wydziału.  

Przed rozpoczęciem każdego z semestrów zajęć Kierownicy jednostek 

organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione dokonują przeglądu treści stron 

internetowych oraz tablic informacyjnej właściwych ich jednostkom.  

Wszelkie potrzeby zmiany, aktualizacji lub doprecyzowania informacji zgłaszane są 

Pełnomocnikowi Dziekana ds. informacji i Promocji przez Prodziekanów lub Kierowników 

jednostek organizacyjnych w formie pisemnej (Załącznik Z-ICh-2.6.1-1 Wniosek o 

przeprowadzenie aktualizacji treści informacji publikowanej na stronie internetowej 

Wydziału).  

3.1.2    Publikowanie informacji w trybie działań doraźnych  

Wszelkie potrzeby doraźnych zmian, aktualizacji lub doprecyzowania informacji 

podczas trwania semestru, zgłaszane są bezpośrednio Pełnomocnikowi Dziekana ds. 

informacji i promocji przez Prodziekanów, Kierowników Dziekanatów lub Kierowników 

jednostek organizacyjnych w formie pisemnej.  

3.2. Wprowadzanie zmian dotyczących informacji publikowanych przez Wydział    

Wszelkich zmian treści informacji publikowanych na stronach internetowych 

Wydziału dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji szczegółowo zlecając 

aktualizację informacji firmie lub osobie administrującej stroną internetową Wydziału 

(Załącznik Z-ICh-2.6.1-2 Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji strony internetowej 

Wydziału). Wprowadzenie zmian dotyczących zajęć dydaktycznych powinno zakończyć się 

przed początkiem semestru, w którym dany przedmiot jest realizowany.  

3.3. Działania korygujące  

Do każdej niezgodności Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia lub 

dokumentów Krajowych Ram Kwalifikacji odnoszącej się do kompleksowej polityki 
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informacyjnej Wydziału podejmowane są działania korygujące i naprawcze, zgodnie z 

procedurą P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące.  

3.4. Odpowiedzialność   

Dziekan odpowiada za:  

• nadzór nad kompleksową polityką informacyjną Wydziału.  

Prodziekan ds. Studiów odpowiada za: 

• inicjowanie przeglądu danych dotyczących procesu kształcenia zamieszczonych na 

stronach internetowych Wydziału, w sylabusach zamieszczonych na stronie 

internetowej Wirtualnego Dziekanatu oraz tablicach informacyjnych Dziekanatów.   

Prodziekan ds. Nauki odpowiada za: 

• inicjowanie przeglądu informacji zamieszczonych na stronach internetowych 

Wydziału charakteryzujących działalność naukową Wydziału.  

Prodziekan ds. Rozwoju odpowiada za: 

• inicjowanie przeglądu informacji zamieszczonych na stronach internetowych 

Wydziału dotyczących spraw administracyjnych i pracowniczych.  

Prodziekan ds. Studenckich odpowiada za: 

• inicjowanie przeglądu informacji zamieszczonych na stronach internetowych 

Wydziału dotyczących spraw socjalnych (odnoszących się do studentów), 

stypendialnych oraz organizacji studenckich i studenckich kół naukowych 

działających w strukturach Wydziału.  

Kierownik Katedry/Zakładu odpowiada za:  

• dokonanie przeglądu treści stron internetowych oraz tablic informacyjnych 

właściwych ich jednostkom.  

Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji odpowiada za: 

• wprowadzenie wnioskowanych zmian w treści informacji publikowanych na stronach 

internetowych Wydziału (www.ichip.pw.edu.pl) przez przekazanie szczegółowego 

zlecenia firmie lub osobie administrującej stroną internetową Wydziału.   
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Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia odpowiada za: 

• nadzór nad zgodnością wprowadzanych zmian z Systemem Zapewniania Jakości 

Kształcenia obowiązującym na Wydziale.  

Kierownik Dziekanatu odpowiada za:  

• przeprowadzenie aktualizacji i wprowadzenie zmian treści informacji publikowanych 

na tablicach informacyjnych Dziekanatu.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Procedura P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami  

4.2 Procedura P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-2.6.1-1 Wniosek o przeprowadzenie aktualizacji treści informacji 

publikowanej na stronie internetowej Wydziału  

5.2 Załącznik Z-ICh-2.6.1-2 Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji strony internetowej 

Wydziału  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



Załącznik Z-ICh-2.6.1-1 
do Procedury P-ICh-2.6-1 Publikowanie informacji  

 

Warszawa, …………………… 

Wniosek o przeprowadzenie aktualizacji treści informacji  

publikowanej na stronie internetowej Wydziału  

Sz. P.  

............................................................... 

Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji  

w miejscu  

Proszę o zaktualizowanie treści informacji publikowanej na stronie internetowej Wydziału:  

dokładny adres URL strony www 
wymagającej aktualizacji 

opis aktualizacji strony* osoba wnioskująca o aktualizację 

   

………………………………………………………. 
      (podpis osoby wnioskującej) 
 
 
 

*opis aktualizacji może zostać przedstawiony jako wydruk strony definiowanej wskazanym adresem URL wraz z naniesionymi szczegółowymi danymi dotyczącymi wnioskowanej aktualizacji.  



Załącznik Z-ICh-2.6.1-2  
do Procedury P-ICh-2.6-1 Publikowanie informacji  

 

Warszawa, …………………… 

Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji strony internetowej Wydziału  

Sz. P.  

............................................................... 

Administrator strony internetowej WIChiP PW  

w miejscu  

Proszę o przeprowadzenie aktualizacji strony internetowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej zgodnie z 
poniższym zestawieniem zmian:  

Lp. 
dokładny adres URL strony www 

wymagającej aktualizacji 
opis aktualizacji strony* 

osoba wnioskująca o 
aktualizację 

dane kontaktowe osoby 
wnioskującej o aktualizację  

(nr tel., e-mail) 

     

     

………………………………………………………. 
      (podpis Pełnomocnika Dziekana ds. informacji i promocji) 

*opis aktualizacji może zostać przedstawiony jako wydruk strony definiowanej wskazanym adresem URL wraz z naniesionymi szczegółowymi danymi dotyczącymi wnioskowanej aktualizacji.  
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1. Zakres procedury 

Procedura reguluje sposób przygotowywania informacji, organizacji i 

dokumentowania przeglądów Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

Procedura obejmuje planowe oraz pozaplanowe przeglądy dokonywane przez Władze 

Wydziału oraz Pełnomocnika ds. systemu zapewniania jakości kształcenia zwanym dalej 

„Pełnomocnikiem Dziekana ds. systemu”. 

Definicje:  

• SZJK – System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej, zwany w skrócie Systemem,  

• Przegląd – posiedzenie Władz Wydziału, na którym przeprowadzana jest formalna i 

udokumentowana ocena funkcjonowania SZJK,  

• Niezgodność – niespełnienie wymagań SZJK.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu,  

• Osoby przygotowujące dane wejściowe do przeglądu,  

• Zespół dokonujący przeglądu Systemu,  

• Władze Wydziału,  

• Rada Wydziału.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Postanowienia ogólne  

Przeglądy Systemu dokonywane są w cyklach rocznych, każdorazowo za miniony rok  

akademicki, nie później niż 3 miesiące od jego zakończenia.  

Dziekan Wydziału określa skład zespołu dokonującego przeglądu, przy czym w skład 

zespołu wchodzi Pełnomocnik ds. systemu. Jeśli Dziekan uzna to za zasadne zwołuje 

przegląd w trybie nadzwyczajnym. Do trybu tego stosuje się postanowienia niniejszej 
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procedury przy skróceniu terminów przygotowania przeglądu. Przy przeglądzie w trybie 

nadzwyczajnym Dziekan zaznacza okres czasu, którego dotyczy przegląd.  

3.2. Przygotowanie danych wejściowych do przeglądu  

Pełnomocnik ds. systemu w porozumieniu z Dziekanem wyznacza osoby 

odpowiedzialne za przygotowanie informacji stanowiących dane wejściowe do przeglądu. 

Danymi wejściowymi do przeglądu są:  

• wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych,  

• wyniki w zakresie celów jakości, w tym:  

− wyniki ankietyzacji studentów i absolwentów,  

− wyniki hospitacji,  

− wyniki kontroli stanu BHP,  

− zidentyfikowane niezgodności,  

− podjęte działania korygujące i zapobiegawcze, 

− realizacja zadań wynikających z wniosków z poprzednich audytów i 

przeglądów,  

− zmiany mogące wpływać na funkcjonowanie SZJK,  

− wnioski kadry,  

− ocena zasobów w zakresie zadań ustalonych w zakresie SZJK.  

3.3. Dane wyjściowe z przeglądu  

Po przeprowadzonym przeglądzie systemu powstaje „Protokół z przeglądu SZJK”  

(załącznik Z-ICh-2.7-1-1).  

3.4. Przebieg przeglądu  

Pełnomocnik, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 3.1 niniejszej procedury, 

wnioskuje do Dziekana o wyznaczenie terminu przeglądu.  

Dziekan z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem wyznacza termin przeglądu, 

uczestników (tj. zespół dokonujący przeglądu) oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie 

informacji wejściowych do przeglądu. Osoby te są niezwłocznie powiadamiane na piśmie o 
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terminie przeglądu i zadaniach do realizacji. Od decyzji Dziekana o wyznaczeniu terminu 

oraz zespołu dokonującego przeglądu przysługuje możliwość odwołania w terminie 7 dni od 

ogłoszenia planowanego terminu.  

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji zobowiązane są dostarczyć je 

Pełnomocnikowi najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem zespołu. Informacje 

te stanowią podstawę do przygotowania przez Pełnomocnika zbiorowych analiz i wniosków 

dotyczących funkcjonowania SZJK.  

Na posiedzeniu zespołu dokonywany jest przegląd funkcjonowania SZJK. Ponadto 

uczestnicy omawiają funkcjonowanie systemu pod kątem osiągniętych wyników 

opracowanych na podstawie danych wejściowych wymienionych w pkt. 3.2 niniejszej 

procedury. Posiedzenie kończy się przyjęciem raportu, zawierającego wnioski i sugestie 

ewentualnych działań doskonalących. Raport z przeglądu przedstawiany jest na pierwszym 

posiedzeniu Rady Wydziału po przeglądzie.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Uchwały Rady Wydziału 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-2.7-1-1 Protokół z przeglądu SZJK 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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Warszawa, dnia ../../…. 

Protokół z przeglądu SZJK 

Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej 

i Procesowej dokonany przez Władze Wydziału za rok akademicki …. / ….. 

 

1. Zespół dokonujący przeglądu SZJK 

Dziekan Wydziału 

Prodziekani 

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia 

….. 

….. 

2. Dokumenty wykorzystane podczas przeglądu 

 Dokumentacja SZJK (Księga Jakości Kształcenia, procedury, instrukcje, formularze) 

 Polityka jakości 

 Raporty z audytów wewnętrznych, zewnętrznych 

 Raporty niezgodności i działań korygujących/zapobiegawczych 

 Wnioski kadry nauczającej i administracji 

 Wyniki ankiet wśród studentów 

 Wyniki hospitacji 

 Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu 

 Zbiorcze wyniki analizy procesów/hospitacji 

3. Zakres przeglądu 

 Wyniki audytów wewnętrznych 

 Wyniki w zakresie osiągniętych celów jakości kształcenia 

 Wyniki hospitacji 

 Wyniki ankietyzacji studentów i absolwentów 

 Zidentyfikowane niezgodności 

 Podjęte działania korygujące i zapobiegawcze 

 Realizacja zadań korygujących/ zapobiegawczych wynikających z poprzednich 

przeglądów 

 Zmiany mogące wpływać na funkcjonowanie Systemu 

 Wnioski kadry i administracji w zakresie doskonalenia Systemu 

 Ocena zasobów w zakresie zadań ustalonych w  Systemie 



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-2.5-2-1 

Strona 2 z 2 

Protokół z przeglądu SZJK Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 24.03.2010 

aktualizacja: 
14.10.2020 

 

5. Wnioski końcowe z przeglądu SZJK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ...........................................                                    ............................................                                                              ............................................ 

podpis Dziekana           podpis Prodziekana          podpis Pełnomocnika Dziekana ds. systemu 

 

4. Planowane działania doskonalące 

L.P. Podjęte działanie Termin realizacji Osoba nadzorująca 

 

 

 

 

 

   



 

 

1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej i dotyczy 

procesu kształcenia doktorantów na stacjonarnych studiach III stopnia (stacjonarne studia 

doktoranckie) na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonych na Wydziale. 

Absolwenci uzyskują tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria 

chemiczna. Zakres procedury dotyczy:  

• zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia; 

• zasad oraz regulacji dotyczących procesu kształcenia doktorantów. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan;  

• Kierownik studiów doktoranckich;  

• uczestnicy studiów III stopnia (doktoranci).  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

Wydział prowadzi stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) na kierunku Inżynieria 

chemiczna i procesowa. Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Od 1 października 2019 roku 

kształcenie studentów na studiach III stopnia odbywa się w ramach Szkół Doktorskich. 

3.1. Zasady przyjęć i rekrutacji na studia III stopnia  

Ogólne zasady przyjęć na studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej dostępne 

są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej w zakładce Rekrutacja.  

Ogólne zasady dotyczące warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

doktoranckie (przed 1 października 2019 r.) prowadzone przez jednostki dydaktyczne 

Politechniki Warszawskiej były zgodne z odpowiednimi Uchwałami Senatu Politechniki 

Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w danym roku 

akademickim oraz form tych studiów.  



 

 

3.2. Regulamin studiów III stopnia  

Szczegółowe zasady oraz regulacje dotyczące procesu kształcenia doktorantów w toku 

studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale zawarte są w Załączniku Z-ICh-3.1.1-1 

Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej Politechniki Warszawskiej, który został zatwierdzony Uchwałą nr WIChiP/003/4-

3/2018 Rady Wydziału z dnia 24 kwietnia 2018 r. Regulamin szczegółowo określa:  

• tryb przebiegu i oceny egzaminu wstępnego na studia doktoranckie,  

• zasady organizacji studiów III stopnia i zasady studiowania,  

• zasady ustalania indywidualnych programów kształcenia doktorantów,  

• efekty kształcenia osiągane przez uczestników studiów doktoranckich, 

• prawa i obowiązki doktoranta.  

3.3. Działania korygujące  

Do każdej niezgodności Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia lub 

dokumentów Krajowych Ram Kwalifikacji odnoszącej się do procesu kształcenia na 

stacjonarnych studiach III stopnia prowadzonych na Wydziale, podejmowane są działania 

korygujące i naprawcze, zgodnie z procedurą P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące.  

3.4. Odpowiedzialność   

Dziekan odpowiada za:  

• nadzór nad kompleksową realizacją procesu kształcenia na stacjonarnych studiach III 

stopnia prowadzonych na Wydziale.  

Kierownik studiów doktoranckich odpowiada za: 

• organizację postępowania rekrutacyjnego na studia III stopnia na Wydziale,  

• monitorowanie i weryfikowanie postępów doktorantów w ramach ustalonych 

indywidualnych programów studiów,  

• inicjowanie decyzji administracyjnych związanych z realizacją studiów III stopnia na 

Wydziale,  

• nadzór nad zgodnością kryteriów wydziałowych szczegółowo determinujących zasady 

kształcenia na studiach III stopnia prowadzonych na Wydziale z dokumentami 

ogólnouczelnianymi.  



 

 

Uczestnicy studiów III stopnia (doktoranci) odpowiadają za:  

• realizację ustalonych indywidualnych programów kształcenia doktorantów i realizację 

obowiązków wynikających z dokumentów wydziałowych oraz ogólnouczelnianych 

dotyczących studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale, z zachowaniem pełni 

praw przysługujących doktorantom w Politechnice Warszawskiej, w tym na Wydziale.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Procedura P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami  

4.2 Procedura P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-3.1.1-1 Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej 

zatwierdzony przez Radę Wydziału dn. 24 kwietnia 2018 r. 
Uchwała nr WIChiP/003/4-3/2018 

 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej Politechniki Warszawskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
odbywania studiów doktoranckich przez obywateli polskich i obywateli innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. Zasady odbywania studiów doktoranckich przez pozostałe osoby 
regulują odrębne przepisy. 

2. Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, nazywanym dalej „Wydziałem”, 
studia doktoranckie są prowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie 
naukowej: inżynieria chemiczna.  

3. Ogólny nadzór merytoryczny nad działalnością studiów doktoranckich prowadzonych 
na Wydziale sprawuje Rada Wydziału.  

4. Bieżącą działalnością studiów doktoranckich kieruje Kierownik Studiów 
Doktoranckich, zwany dalej „Kierownikiem Studiów”. Kierownik Studiów jest 
powoływany przez Rektora na wniosek Rady Wydziału, po zasięgnięciu opinii 
Wydziałowej Rady Doktorantów, spośród pracowników Wydziału z tytułem 
naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych w PW 
jako podstawowym miejscu pracy.  

5. Opiekę naukową podczas wykonywania pracy doktorskiej przez uczestników studiów 
doktoranckich, zwanych dalej „doktorantami”, mogą sprawować pracownicy 
Wydziału z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 
zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownicy 
emerytowani po aprobacie Rady Wydziału. Pracownicy ci są dalej nazywani 
opiekunami naukowymi.  

6. Opiekun naukowy może sprawować opiekę nad nie więcej niż 6 (sześcioma) 
doktorantami. W uzasadnionych przypadkach Dziekan – po zasięgnięciu opinii Rady 
Wydziału - może zwiększyć tę liczbę.  

7. Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale mogą powołać swoją reprezentację w 
formie Wydziałowej Rady Doktorantów, która wyraża opinię tego środowiska wobec 
władz Wydziału. Zgodnie ze Statutem PW wybrani przedstawiciele doktorantów 
wchodzą w skład organów kolegialnych Uczelni i Wydziału oraz kolegiów 
elektorskich. 

8.  Osoba, która ukończyła studia doktoranckie w PW, uzyskując stopień naukowy 
doktora, posiada kompetencje odpowiadające trzeciemu poziomowi Ram Kwalifikacji 
dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz ósmemu poziomowi 
Europejskich Ram Kwalifikacji.  

 
 
§ 2. Rekrutacja  
 

1. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej ustala Rektor na wniosek Dziekana. 

Załącznik Z-ICh-3.1.1-1  
do Procedury P-ICh-3.1-1 Studia III stopnia  
 



2. Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która: 
1) Posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu 

„Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym,  

2) uzyskała zgodę na opiekę naukową od uprawnionego pracownika Wydziału, z 
uwzględnieniem § 1 ust. 5. Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice 
Warszawskiej, stanowiącego załącznik nr 1 uchwały nr 415/XLVII/2012 
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie 
Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z 
późniejszymi zmianami, zwanego dalej „Regulaminem studiów doktoranckich 
na PW,  

3) uzyskała od Dziekana Wydziału zgodę na wykonywanie tej pracy na Wydziale, 
stanowiącą zarazem zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków jej 
realizacji (zgodnie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu studiów doktoranckich na PW) 
przy czym decyzja Dziekana w tej sprawie uwzględnia zgodność 
deklarowanych przez kandydata zainteresowań naukowych i wstępnie 
określonej tematyki rozprawy doktorskiej z profilem naukowym Wydziału 
oraz tematyką aktualnie prowadzonych na Wydziale projektów badawczych, 

4) przystąpiła do postępowania konkursowego, którego zasady określa Rada 
Wydziału na podstawie § 1 ust. 4 pkt 2 i § 2 ust 6 Regulaminu studiów 
doktoranckich w PW; 

3. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie obywateli polskich oraz osób 
niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z praw obywateli polskich 
odbywa się w drodze konkursu. Rekrutacja pozostałych osób niebędących 
obywatelami polskimi odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Na potrzeby rekrutacji kandydaci na studia doktoranckie mają udostępniony wykaz 
pracowników Wydziału mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego. Wykaz ten 
wraz z informacją o tematyce badań naukowych jest umieszczony na stronie 
internetowej Wydziału. 

5. Czynności związane z rekrutacją na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich, zwana dalej „Komisją”, powołana 
przez Dziekana. Komisji przewodniczy Kierownik Studiów. Ponadto w skład Komisji 
wchodzi dwóch pracowników Wydziału uprawnionych do pełnienia funkcji promotora 
w przewodach doktorskich oraz przedstawiciel doktorantów, desygnowany przez 
Wydziałową Radę Doktorantów. 

6. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe na studia doktoranckie, biorąc pod 
uwagę: 

1) wyniki egzaminu wstępnego z inżynierii chemicznej, matematyki i języka 
obcego; 

2) przebieg studiów prowadzących do uzyskania dyplomu magisterskiego; 
3) osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, 

w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym, z 
uwzględnieniem przyznania środków na badania naukowe w ramach programu 
„Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 

7. Niezbędnymi warunkami przyjęcia na studia doktoranckie są: uzyskanie oceny 
końcowej ze studiów II stopnia (magisterskich) co najmniej: dobry oraz uzyskanie 
pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1. 

8. Z egzaminu wstępnego zwolnione są osoby, które ukończyły studia II stopnia 
(magisterskie) na Wydziale i uzyskały ocenę końcową: celujący. 



9.  Z egzaminu wstępnego dodatkowo mogą być zwolnione osoby, które ukończyły 
studia II stopnia (magisterskie) na wydziałach o pokrewnym kierunku kształcenia i 
uzyskały ocenę końcową: celujący. Ostateczną decyzję o liczbie osób zwolnionych z 
egzaminu a niebędących absolwentami Wydziału podejmuje Kierownik Studiów w 
zależności od aktualnego limitu przyjęć na studia doktoranckie i liczby kandydatów 
zgłoszonych w danej rekrutacji. 

10. Szczegółowy tryb przebiegu i oceny egzaminu wstępnego określono w załączniku nr 1 
do Regulaminu. 

11. Komisja może przeprowadzić dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w 
celu wyłonienia osób zakwalifikowanych na studia. 

12. Komisja podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie. Decyzja w 
sprawie przyjęcia na studia rozpoczynające się w danym semestrze zostaje podjęta 
przed rozpoczęciem semestru. 

13. Od decyzji Komisji o nieprzyjęciu na studia doktoranckie kandydat może się odwołać 
do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Podstawą odwołania 
może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora w sprawie 
odwołania jest ostateczna. 

14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
15. W przypadku cudzoziemców, którzy nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli 

polskich, warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie, poza spełnieniem wymogów 
ogólnych obowiązujących na Politechnice Warszawskiej, jest przystąpienie do 
rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskanie pozytywnej opinii Komisji powołanej przez 
Dziekana. Szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej określono w załączniku nr 4 
do Regulaminu. 

16. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów 
doktoranckich prowadzonych na innym wydziale PW lub na innej uczelni, w ramach 
tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

17. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, 
który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów doktoranckich oraz 
wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni i na 
wydziale, które opuszcza i otrzymał opinię kierownika realizowanych dotychczas 
studiów doktoranckich. 

18. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w trybie przeniesienia wydaje 
Kierownik Studiów. Kierownik Studiów ustala – w porozumieniu z opiekunem 
naukowym – indywidualny program studiów przyjętego doktoranta. 

19. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie są podawane do wiadomości 
publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Wydziału nie później niż 5 
miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym studia się rozpoczynają.  
 

§ 3. Organizacja studiów i zasady studiowania 
 

1. Studia doktoranckie trwają 4 lata.  
2. Kierownik Studiów, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna 

naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, 
zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w 
przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań 
naukowych, na czas ich trwania, nie więcej jednak niż o 2 lata.  
 



3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów, na wniosek doktoranta, może 
ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie 
z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania studiów, spowodowanej chorobą;  
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 
3)  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 

dzieckiem  o orzeczonej niepełnosprawności,  
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

łącznie nie więcej niż o rok  
 

4. Kierownik Studiów Doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo 
przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi 
trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w 
odrębnych przepisach. 
 
Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera: 
- dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku –numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich; 
- uzasadnienie 
Do wniosku dołącza się: 
- opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku, gdy przedłużenie 
związane jest z koniecznością prowadzenia długotrwałych badań 
- dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w 
pozostałych przypadkach 
 

5. Kierownik Studiów może wydać zgodę na wznowienie studiów doktoranckich osobie 
skreślonej z listy uczestników studiów doktoranckich, która złożyła pozytywnie 
zaopiniowaną przez promotora rozprawę doktorską oraz wniosek o wznowienie, pod 
warunkiem, że wnioskujący zrealizował wymagany program kształcenia  

6. Na studiach doktoranckich obowiązuje taki sam kalendarz roku akademickiego jak na 
innych rodzajach studiów stacjonarnych prowadzonych na Uczelni. Nie dotyczy to 
indywidualnej pracy naukowej.  

7. Temat rozprawy doktorskiej powinien być ustalony w ciągu 1 roku studiów, zaś 
przewód doktorski powinien zostać wszczęty przed ukończeniem 3 roku studiów.  

8. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej 
do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji 
naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie 
czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub w 
recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.  
 
W celu wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć następujące dokumenty: 
 
- podanie doktoranta do Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej PW z prośbą o 
wszczęcie przewodu doktorskiego. Podanie powinno zawierać proponowany temat, 
nazwisko promotora (opcjonalnie promotora pomocniczego), określenie dziedziny 
oraz dyscypliny naukowej, zgodę promotora, a także nazwę dyscypliny podstawowej, 



nazwę przedmiotu będącego dyscypliną dodatkową, oraz język obcy nowożytny, z 
których będą zdawane egzaminy doktorskie. Jeśli doktorant posiada odpowiedni 
certyfikat znajomości języka obcego może go przedłożyć na etapie otwierania 
przewodu doktorskiego. Ponadto należy określić formę, jaką będzie miała praca 
doktorska. Jeśli rozprawa doktorska będzie pisana w języku angielskim należy 
wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na pisanie pracy w tym języku. 
- konspekt pracy 
-wykaz dorobku naukowego 
- życiorys (CV) 
- opinię opiekuna naukowego 
- kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu) 
- kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
(oryginał do wglądu) 
 

9. Rozprawa doktorska wraz z pozytywną opinią promotora powinna zostać złożona 
przed zakończeniem studiów. Jest to warunek ukończenia studiów dla osób, które 
rozpoczęły studia przed 1 października 2011. Warunkiem ukończenia studiów 
doktoranckich dla osób, które rozpoczynały studia 1 października 2011 lub później 
jest uzyskanie stopnia naukowego doktora w wymaganym terminie. 
  

10. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie: 
- dyscypliny podstawowej  
- dyscypliny dodatkowej 
- obcego języka nowożytnego, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie 
stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego 
 
Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę 
Wydziału. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen: 
5,0 – pięć lub bardzo dobry 
4,5 – cztery i pół lub ponad dobry 
4,0 – cztery lub dobry 
3,5 – trzy i pół lub dość dobry 
3,0 – trzy lub dostateczny 
2,0 – dwa lub niedostateczny 
 
Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie powołuje Rada Wydziału. W skład 
Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w zakresie: 
 
- dyscypliny podstawowej wchodzą cztery osoby (przewodniczący i trzech członków, 
w tym promotor) posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w tej 
dyscyplinie naukowej. Rada jednostki może powołać do Komisji również promotora 
pomocniczego bez prawa głosu. 
- dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna 
posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny 
naukowej 
- nowożytnego języka obcego – co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna 
naucza tego języka 
 
Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego podany 
jest w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 



2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 
przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora. 
Zasady przeprowadzania egzaminu doktorskiego z języka obcego dostępne są na 
stronie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. 
 
Zasady przeprowadzania egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej podane są 
w załączniku 3 

 
Jeśli doktorant nie zda któregoś z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek 
kandydata, może wyrazić zgodę na jego powtórne zdawanie, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 

11. Doktorant jest zobowiązany do realizacji ustalonego indywidualnego programu 
studiów według zasad podanych w §4 ust. 3.  

12. Kierownik Studiów dokonuje nie rzadziej niż co rok oceny postępów w pracy 
uczestników studiów doktoranckich, polegającej na sprawdzeniu stopnia realizacji 
zadań określonych w indywidualnych planach studiów na podstawie sprawozdania 
zaopiniowanego przez opiekuna naukowego. Na podstawie przeprowadzonej oceny 
Kierownik Studiów przeprowadza rejestrację doktorantów w terminach wynikających 
z kalendarza roku akademickiego, dokonując odpowiednich wpisów w "Karcie 
uczestnika studiów doktoranckich".  

13. Po zakończeniu każdego roku akademickiego Kierownik Studiów przedstawia Radzie 
Wydziału oraz Rektorowi ocenę postępów w pracy uczestników studiów 
doktoranckich.  

14. Doktorant, który nie wypełnia zadań przewidzianych w indywidualnym programie 
studiów, a zwłaszcza nie spełnia warunków rejestracji na kolejny rok studiów lub nie 
realizuje powierzonych mu obowiązków dydaktycznych, zostaje skreślony z listy 
uczestników studiów doktoranckich. O zamiarze skreślenia Kierownik Studiów 
informuje opiekuna naukowego doktoranta lub jego promotora co najmniej tydzień 
przed podjęciem tej decyzji. W tym terminie doktorant ma prawo przedstawić 
Kierownikowi Studiów udokumentowane powody niewywiązywania się z 
obowiązków (np. zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o zawieszeniu obowiązków w 
trakcie trwania praktyk z dala od Uczelni, itp.). Decyzję o skreśleniu podejmuje 
Kierownik Studiów, informując o niej Dziekana, Rektora za pośrednictwem Działu ds. 
Studiów oraz osobę skreśloną z listy uczestników studiów doktoranckich. Od decyzji 
o skreśleniu doktorantowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni 
od jej otrzymania.  
 
 

§ 4. Program kształcenia 
 

1. Nadrzędnym celem studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale jest 
umożliwienie doktorantowi terminowego przygotowania, złożenia i obrony rozprawy 
doktorskiej, prowadzącej do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk 
technicznych, w dyscyplinie: inżynieria chemiczna. 

2. Na podstawie programu kształcenia, każdy doktorant – w porozumieniu z opiekunem 
naukowym - ustala indywidualny program studiów doktoranckich określający zadania 
przewidziane do realizacji w kolejnych semestrach. Szczegóły indywidualnego 



programu studiów doktoranckich mogą być ustalane przed rozpoczęciem kolejnych 
semestrów. 

3. W trakcie realizacji programu kształcenia na studiach doktoranckich doktorant ma 
możliwość zdobycia wiedzy na zaawansowanym poziomie, obejmującej najnowsze 
osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań naukowych, zdobycia umiejętności 
związanych z metodyką badań naukowych oraz zdobycie kompetencji społecznych 
odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli naukowca. 

4. Program studiów obejmuje pracę naukową wykonywaną pod kierunkiem opiekuna 
naukowego, a następnie promotora i ewentualnie promotora pomocniczego, 
prowadzącą do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego 
doktora. 

5. Doktorant ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach obejmujących przedmioty o 
charakterze podstawowym, przedmioty kształtujące ogólne umiejętności zawodowe 
oraz przedmioty kształtujące ogólne kompetencje w zakresie metod prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. W wyniku uczestnictwa w zajęciach doktorant ma obowiązek 
uzyskania 45 punktów ECTS. 

6. Wybór zajęć, w ramach których doktorant może osiągać efekty kształcenia 
udokumentowane uzyskaniem punktów ECTS jest elastyczny. Rodzaj zajęć 
wymieniono w tabeli: 
 

 
 

Grupa przedmiotów Proponowane przedmioty (oferta) Liczba 
punktów 
ECTS 

Przedmioty o charakterze 
podstawowym dla nauk 
technicznych o odpowiednim 
stopniu zaawansowania z oferty 
Wydziału, Uczelni lub innej 
instytucji prowadzącej kształcenie 
doktorantów oraz przedmioty 
związane z inżynierią chemiczną 
o odpowiednim stopniu 
zaawansowania i prezentujące 
najnowsze osiągnięcia nauki 

Wykłady zaawansowane z oferty przedmiotów 
fakultatywnych/specjalnościowych 
prowadzonych na II stopniu studiów na WIChiP 
PW, w których doktorant dotąd nie uczestniczył 
na żadnym etapie studiów, wykłady prowadzone 
na innych wydziałach PW lub z oferty Centrum 
Studiów Zaawansowanych 

4 a 

Specjalistyczne seminarium doktoranckie b 
(wymiar: 15 godz./rok) 

4 x 1 = 4 

Seminarium wydziałowe  
(wymiar: 15 godz./semestr) 

4 x 2 = 8 

Pracownia naukowa i zajęcia we współpracy  
z opiekunem naukowym/ promotorem lub 
promotorem pomocniczym c 

9 

RAZEM 25 
Przedmioty przekazujące wiedzę 
niezwiązaną bezpośrednio z 
naukami technicznymi oraz 
kształtujące ogólne umiejętności 
zawodowe 

wykłady na innych wydziałach PW lub w innej 
instytucji prowadzącej kształcenie doktorantów  

2 

wykłady z grupy zajęć humanistyczno-
ekonomiczno-społecznych 

2 

wykłady z oferty Centrum Studiów 
Zaawansowanych 

6 

RAZEM 10 
Przedmioty, na których doktorant 
zdobywa kompetencje w zakresie 
metodyki oraz nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia 
zajęć dydaktycznych 

Seminarium pedagogiczne 5 
Praktyki zawodowe (dydaktyka) 5 
RAZEM 10 

 

a - co najmniej jeden z przedmiotów z tej grupy musi być prowadzony w języku angielskim. Ofertę 
wykładów Wydziału na rok akademicki 2018/2019 zamieszczono w Załączniku nr 2 do Regulaminu i w 



Ramowym Programie Studiów. Oferta wykładów na kolejne lata będzie aktualizowana w zależności od 
dostępności zajęć. 

b  - dopóki seminarium doktoranckie będzie funkcjonować. Specjalistyczne seminarium doktoranckie jest 
prowadzone przez kierownika studiów doktoranckich lub rotacyjnie przez opiekunów doktorantów. 
Nadzór nad organizacją tych zajęć sprawuje kierownik studiów doktoranckich.  

c  - pracownia naukowa jest prowadzona przez opiekuna naukowego doktoranta. Wymiar przedmiotu 
wynosi 9 punktów ECTS (w kolejnych latach: 2 + 2 + 3 + 2) . Zaliczenia rocznego dokonuje opiekun 
naukowy. 

 
 

7. Dokonany przez doktoranta wybór wykładów podlega akceptacji Kierownika Studiów 
w celu weryfikacji zgodności z  programem kształcenia doktorantów na Wydziale. 

8. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w praktykach zawodowych w formie 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 45 godzin rocznie. W przypadku 
niepobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego wymiar praktyk 
zawodowych nie może przekraczać 30 godzin rocznie. 

9. Realizacja programu kształcenia obejmuje również aktywne uczestniczenie doktoranta 
w życiu wspólnoty akademickiej – krajowej i międzynarodowej oraz spełnienie 
wymagań związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego. 

10. W wyniku realizacji indywidualnego programu realizacji studiów doktoranckich ich 
uczestnik osiąga następujące efekty kształcenia: 

w zakresie wiedzy: 
1) ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla inżynierii chemicznej 

i dyscyplin naukowych związanych z obszarem prowadzonych badań; 
2) ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym związaną z 

obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje 
naukowe zawierające informacje  o najnowszych osiągnięciach; 

3) ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także prawnych i 
etycznych aspektów działalności naukowej; 

4) ma wiedzę dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników 
badań; 

5) ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów 
badawczych, w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych 
projektów; 

6) ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników 
badań, w tym wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ochroną własności 
intelektualnej; 

7) ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć 
dydaktycznych; 

w zakresie umiejętności: 
1) potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z 

różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i 
interpretacji tych informacji; 

2) potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów 
badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców – i ich 
wkładu w rozwój inżynierii chemicznej i dyscyplin pokrewnych; w szczególności, 
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w 
praktyce; 



3) potrafi dostrzegać oraz formułować złożone problemy związane z inżynierią 
chemiczną i dyscyplinami pokrewnymi, w tym formułować koncepcyjnie nowe 
zadania i problemy badawcze prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych; 

4) potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z inżynierią chemiczną, w 
tym problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do 
rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym 
zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych 
wydawnictwach; 

5) potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny 
projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym 
zespole; 

6) potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające 
charakter publikacji naukowych - także w języku angielskim - zgodnie z zasadami 
tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z 
poszanowaniem praw autorskich; 

7) potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w 
międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym oraz w innych 
środowiskach; 

8) ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji 
oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach 
publicznych o różnorodnej tematyce; 

9) jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form 
kształcenia w sposób poprawny metodologicznie, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik kształcenia; 

w zakresie kompetencji społecznych: 
1) wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej, rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego 

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobowych, w szczególności poprzez 
śledzenie i analizowanie najnowszych osiągnięć związanych z inżynierią chemiczną i 
pokrewnymi dyscyplinami naukowymi; 

2) ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania 
zasad etyki zawodowej oraz tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego; 

3) potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia 
inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; 

4) wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań; 
5) rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w zakresie 

inżynierii chemicznej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy; 

6) ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza 
rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego 
przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki; podejmuje 
starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie 
zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. 

 
§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich 
 

1. Obowiązkiem doktoranta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania 
akademickiego  

2. Doktorant może otrzymać: 
1) stypendium doktoranckie;  



2) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych;  

3) w trybie konkursu - stypendium ze środków na finansowanie działalności 
statutowej wydziału;  

4) stypendium doktorskie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, jeżeli ma 
wszczęty przewód doktorski;  

5) pomoc materialna w formie:  
a) stypendium socjalnego,  
b) zapomogi,  
c) stypendium dla najlepszych doktorantów,  
d) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,  
e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;  

6) stypendium lub pomoc materialna przyznane przez osoby fizyczne lub prawne, w 
tym przez jednostki samorządu.  

3. Wysokość stypendium doktoranckiego i liczbę miesięcy, w których wypłacane jest 
stypendium, określa Rektor.  

4. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich określają 
odrębne przepisy (Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z ewentualnymi późniejszymi 
zmianami). 

5. Doktorant może podejmować pracę zarobkową. Wykonywanie tej pracy nie może 
kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów ani obowiązkami 
dydaktycznymi.  

6. Doktorant otrzymujący stypendium ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych 
w wymiarze 45 godzin obliczeniowych na rok. Osoba przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest zwolniona z realizacji w tym okresie obowiązków dydaktycznych, 
bez konieczności ich późniejszego odrabiania. Wymiar godzin obliczeniowych określa 
Dziekan za zgodą Rady Wydziału. Doktoranci niepobierający stypendium nie maja 
obowiązku samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, mają jednakże 
obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym. Zapewnienie doktorantowi 
możliwości zrealizowania obowiązków dydaktycznych jest zadaniem kierownika 
zakładu, w którym jest wykonywana praca doktorska. Doktorant nie może 
samodzielnie prowadzić zajęć laboratoryjnych, w których uczestnictwo związane jest 
z zachowaniem szczególnych wymagań bezpieczeństwa.  

7. Za udział w realizowanych pracach badawczych doktorant może uzyskiwać 
dodatkowe wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych 
prac. Za prace wykonywane na rzecz Uczelni wykraczające poza zakres obowiązków 
wynikających z Regulaminu doktorant otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.  

8. Doktorantowi powinno być przydzielone stanowisko pracy, w tym dostęp do 
komputera z internetem, oraz "skrytka pocztowa", tzn. miejsce, w którym 
umieszczana jest korespondencja adresowana do doktoranta. Doktorant ma prawo 
korzystania z aparatury, materiałów, obsługi sekretariatu itp. na zasadach 
obowiązujących pracowników zakładu, w którym jest realizowana praca doktorska. 
Doktorant jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w terminach 
uzgodnionych z opiekunem naukowym.  

9. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorant ma obowiązek 
odbyć przeszkolenie w zakresie BHP.  

10. Doktorant ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie przez Zakład na Wydziale, w 
którym realizowana jest praca doktorska, udziału w konferencjach, kursach itp., 
zakupów aparatury lub oprogramowania i materiałów potrzebnych do wykonywania 



badań, na zasadach określonych przez kierownika jednostki i przekazanych do 
wiadomości doktorantów i ich opiekunów.  

11. Doktorantom odbywającym studia poza miejscem stałego zamieszkania przysługuje 
prawo do odpłatnego zakwaterowania w hotelu asystenckim lub domu studenckim na 
zasadach określonych przez Rektora.  

12. Doktoranci mają prawo do korzystania z ośrodków sportowych PW na takich samych 
zasadach jak studenci oraz z oferty Studium Języków Obcych poza programem 
studiów, bezpłatnie w wymiarze 60 godzin.  

13. Doktorant może zostać zatrudniony na stanowisku asystenta i korzystać jednocześnie 
z różnych form stypendiów, pomocy materialnej i wynagrodzeń  

14. Doktorant otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich. Osoba, która 
utraciła prawa doktoranta, ma obowiązek zwrócenia legitymacji. 

15. Doktorantom przysługuje uprawnienie do świadczeń publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników. Niepracujący współmałżonek 
oraz dzieci doktoranta są uprawnieni do korzystania ze świadczeń publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin 
pracowników.  

16. Uczelnia może pobierać opłaty za niektóre usługi edukacyjne związane z 
prowadzeniem studiów doktoranckich, w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Przedmiot i wysokość opłat ustala Rektor. Senat PW ustala 
szczegółowe zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania z ich 
wnoszenia  

 
 
 
 
 
§ 6. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 r., przy czym realizacja programu 
kształcenia na studiach doktoranckich rozpoczętych przed październikiem 2018 
odbywa się według dotychczas obowiązujących przepisów.  

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów oraz akty 
prawa wewnętrznego PW. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  

Politechniki Warszawskiej 
 
 
Tryb przebiegu i oceny egzaminu wstępnego na studia doktoranckie 
 

1. Zasady przeprowadzenia egzaminu: 
a) egzamin składa się: 

-  w formie pisemnej z: 
- 2 zadań lub problemów z zakresu matematyki, 
- 2 zadań lub problemów z zakresu inżynierii chemicznej, 

- w formie ustnej z: 
- dyskusji nad zadaniami lub problemami z części pisemnej, 
- rozmowy, czytania i tłumaczenia tekstu technicznego w języku obcym 
(egzamin z języka obcego przeprowadzany jest w Studium Języków 
Obcych PW – zasady przeprowadzania egzaminów podane są na stronie 
internetowej SJO), 

b) czas rozwiązywania zadań lub problemów egzaminacyjnych wynosi 120 minut w 
części pisemnej; 

c) podczas egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z przyborów do pisania i 
kalkulatora. 

 
2. Zasady oceny egzaminu: 

a) każde z zadań lub problemów oraz znajomość języka obcego oceniane są osobno 
w skali od 0 do 10, przy czym dyskusja nad zadaniami lub problemami z części 
pisemnej z matematyki i inżynierii chemicznej oceniana jest łącznie z częścią 
pisemną, 

b) wymagane jest uzyskanie co najmniej 11 pkt za zadania lub problemy z zakresu 
matematyki, co najmniej 11 pkt za zadania lub problemy z zakresu inżynierii 
chemicznej i co najmniej 6 pkt za znajomość języka obcego, 

c) ocenę końcową egzaminu stanowi suma punktów uzyskanych z poszczególnych 
części egzaminu. 

 
3. Na podstawie ocen końcowych uzyskanych przez kandydatów na studia doktoranckie 

tworzona jest lista rankingowa, będąca podstawą do wyłonienia osób 
zakwalifikowanych na studia doktoranckie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  

Politechniki Warszawskiej 
 

Oferta wykładów dla uczestników studiów doktoranckich na WIChiP PW 
 
Lp. Wykład Prowadzący Liczba 

godzin 
Liczba  
punktów  
ECTS 

WYKŁADY ANGIELSKOJĘZYCZNE 
1 Environmental thermodynamics Prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz 30 2 
2 Simple and multiple emulsions for new 

technologies 
Dr hab. inż. Ewa Dłuska 30 2 

WYKŁADY W JĘZYKU POLSKIM 
3 Mechanika płynów Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga 30 2 
4 Ekologia Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń 30 2 
5 Gospodarka odpadami stałymi Dr inż. Rafał Przekop 30 2 
6 Procesy transportowe w organizmach żywych Dr hab. inż. Arkadiusz Moskal 

Profesor Politechniki Warszawskiej 
30 2 

7 Metody inżynierskie w zagadnieniach 
fizjologii 

Dr hab. inż. Tomasz Sosnowski 
Profesor Politechniki Warszawskiej 

30 2 

8 Zasady zrównoważonego rozwoju w 
inżynierii procesowej 

Prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz 30 2 

9 Inżynieria biomedyczna Dr hab. inż. Tomasz Ciach 
Profesor Politechniki Warszawskiej 
Dr inż. Beata Butruk 

30 2 

10 Nanotechnologia Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń 15 1 
11 Inżynieria produktu farmaceutycznego Dr hab. inż. Marek Henczka 

Profesor Politechniki Warszawskiej 
15 1 

12 Procesy oczyszczania cieczy 1 Dr hab. inż. Roman Gawroński 
Profesor Politechniki Warszawskiej 

30 2 

13 Membranowe procesy rozdzielania Dr hab. inż. Roman Gawroński 
Profesor Politechniki Warszawskiej 

30 2 

     
     
     
     
Oferta wykładów może ulec zmianie w zależności od dostępności zajęć. 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich  
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  

Politechniki Warszawskiej 
 

Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej 
 
 
Obowiązkowa literatura podstawowa:  
 

1. R. Bird, W. Stewart, E. Lightfoot: "Transport Phenomena", 2nd Edition, Wiley & 
Sons, New York, 2002.  
 

Obowiązkiem doktoranta jest jednak poszerzanie wiedzy we własnym zakresie, szczególnie 
związanej z podstawami inżynierii chemicznej i procesowej oraz tematem doktoratu. Rolą 
promotora jest wskazanie odpowiednich dodatkowych pozycji literatury. Szczegółowy zakres 
obowiązkowej i zalecanej literatury uzupełniającej będzie określany indywidualnie i 
zatwierdzany przez Radę Wydziału każdorazowo na etapie otwierania przewodu 
doktorskiego.  

 
Przebieg egzaminu: 
 
Egzamin jest egzaminem ustnym. W części jawnej egzaminowany odpowiada na 3 pytania 
sformułowane przez członków Komisji Egzaminacyjnej. Na przygotowanie odpowiedzi 
egzaminowany dostaje godzinę, po czym przedstawia ustnie swoje odpowiedzi. W trakcie 
odpowiedzi może wywiązać się dyskusja, w której mogą brać udział wszyscy członkowie 
Komisji. 
 
W części niejawnej członkowie Komisji omawiają przebieg egzaminu, a następnie osoby 
formułujące pytania wystawiają oceny z odpowiedzi na swoje pytania. Na podstawie trzech 
ocen cząstkowych wystawiana jest ocena końcowa z egzaminu. 
  
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z egzaminu jest uzyskanie pozytywnych 
ocen cząstkowych ze wszystkich pytań egzaminacyjnych. 
 
Tematy egzaminów doktorskich w zakresie inżynierii chemicznej dla doktorantów, 
którym wszczęto przewód doktorski przed 1 października 2015 r. 
 
 

1. Procesy przenoszenia pędu, energii i masy  
2. Procesy przepływowe i cieplne inżynierii chemicznej  
3. Inżynieria procesów chemicznych  
4. Inżynieria procesów biochemicznych  
5. Inżynieria procesów ochrony środowiska  
6. Dynamika procesów inżynierii chemicznej  
7. Optymalizacja procesów inżynierii chemicznej  
8. Procesy separacji w inżynierii chemicznej  
9. Inżynieria procesów biomedycznych 

 
Zalecana literatura podstawowa 
 



ad 1.  
2. R. Bird, W. Stewart, E. Lightfoot: "Transport Phenomena", 2nd Edition, Wiley & 

Sons, New York, 2002.  
3. C. Bennet, J.E. Meyers: "Przenoszenie pędu, ciepła i masy", WNT, Warszawa, 1967. 
 

ad 2.  
1. T. Hobler: "Ruch ciepła i wymienniki", WNT, Warszawa, 1968.  
2. F.A.L. Dullien: "Porous media, fluid transport and pore structure", Academic Press, 

New York, 1971.  
 
ad 3.  

1. O. Levenspiel: "Chemical Reaction Engineering", J. Wiley, New York, 1981.  
2. J.M. Smith: "Chemical Engineering Kinetics", 3rd ed., McGraw Hill, New York, 

1981.  
3. A. Burghardt, G. Bartelmus: "Inżynieria reaktorów chemicznych", PWN, Warszawa, 

2001.  
 
ad 4.  

1. J.E. Bailey, D.F. Ollis: "Biochemical Engineering Fundamentals", McGraw Hill, New 
York, 1986.  

2. K. W. Szewczyk: "Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych", Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000.  

3. Biotechnology, vol 2.,Rehm H.-J, Reed G. (eds.), VCH, Weinheim, 1985.  
4. J.E.Bailey, D.F. Ollis: "Biochemical Engineering Fundamentals", McGraw-Hill, New 

York, 1977.  
5. C. Ratledge, B. Kristiansen (eds.): "Basic Biotechnology", 2nd Edition, Cambridge 

University Press, 2001.  
 
 
 
ad 5.  

1. E. Chanlett: "Environmental protection", McGraw Hill, New York, 1979.  
2. P. Trojan: "Ekologia ogólna", PWN, Warszawa, 1977.  
3.  R. Rautenbach, Procesy membranowe. Podstawy projektowania modułów i instalacji, 

WNT, Warszawa, 1996 
4. A. Selecki, R. Gawroński, Podstawy projektowania wybranych procesów rozdzielania 

mieszanin, WNT, Warszawa, 1992 
 

 
ad 6.  

1. J.M. Douglas: "Dynamika i sterowanie procesów", t. 1 i 2, WNT, Warszawa, 1976.  
 
ad 7.  

1. S. Sieniutycz: "Optymalizacja w inżynierii procesowej", WNT, Warszawa, 1978.  
2. T.F. Edgar, D.M. Himmelblau: "Optimization of Chemical Processes", McGraw Hill, 

New York, 1988.  
 
ad 8.  

1. C.J. King: "Separation Processes", McGrow Hill, New York, 1980.  



2. M.M. Schoen (Ed.): "New Chemical Engineering Separation Techniques", 
Interscience Publ., New York, 1982.  

3. A. Selecki, R. Gawroński, Podstawy projektowania wybranych procesów rozdzielania 
mieszanin, WNT, Warszawa, 1992 
 

ad 9. 
1. J.J. Bronzino Ed, “Biomedical Engineering Fundamentals”, CRC Press, 2006. 
2. D.O. Cooney, “Biomedical Engineering Principles. An Introduction to Fluid, Heat, 

and Mass Transport Processes”, New York and Basel, 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Stacjonarnych Studiów 
Doktoranckich

 
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  

Politechniki Warszawskiej 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie w języku polskim dla cudzoziemców, którzy 
nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich 
 
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie przygotowania kandydata do podjęcia 
badań w dziedzinie inżynierii chemicznej w ramach studiów doktoranckich. Literatura 
obowiązkowa obejmuje następujące pozycje: 
 
 

1. R. Bird, W. Stewart, E. Lightfoot: "Transport Phenomena", 2nd Edition, Wiley & 
Sons, New York, 2002.  

2. O. Levenspiel: "Chemical Reaction Engineering", J. Wiley, New York, ", 3rd ed., 
1999. 
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1. Zakres procedury  

Procedura dotyczy postępowania przy wprowadzaniu zmian do programów studiów, 

opracowywaniu programów dla tworzonych nowych specjalności oraz opiniowaniu propozycji 

programowych zgłaszanych przez nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej.  

Procedurę wprowadzania zmian w programach studiów szczegółowo określa Uchwała 

Senatu PW (w dniu opracowania procedury obowiązuje Uchwała nr 390/XLIX /2019 Senatu 

PW z dnia 18 września 2019 r.) w sprawie ustalania programów studiów w Politechnice 

Warszawskiej oraz Uchwała Rektora PW (w dniu opracowania procedury obowiązuje Uchwała 

nr 53/2019 Rektora PW z dnia 27 września 2019 r.) w sprawie procedury tworzenia studiów w 

PW oraz wprowadzania zmian do dokumentacji studiów i zasad ustalania liczebności grup 

studenckich na zajęciach. Zgodnie z ww. dokumentami w celu wprowadzenia zmian w 

programach studiów Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki opracowuje dokumentację zgodnie 

ze wzorami przedstawionymi w ww. podanych dokumentach. Po uzyskaniu opinii Rady 

Wydziału i samorządu studentów Dziekan Wydziału kieruje wniosek o wprowadzenie zmian 

do programu studiów do Rektora PW. 

Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem Rektora, w zakresie prowadzonych 

studiów Rektor wydaje decyzje w następujących sprawach: 

• zaprzestanie kształcenia na podstawie danego programu studiów; 

• utworzenie, zmianę nazwy, likwidację specjalności; 

• zmianę powiązań efektów uczenia się określonych dla studiów z efektami uczenia się 

określonymi dla przedmiotów, jeżeli zmiana jest znaczna (progi procentowe określono 

w Zarządzeniu), a tryb wnioskowania do Rektora jest analogiczny jak wyżej opisany 

tryb tworzenia studiów. 

Utworzenie specjalności powinno być poprzedzone analizą wpływu uruchamianej nowej 

specjalności na dotychczas prowadzone formy kształcenia, oceną zapotrzebowania na 

absolwentów danej specjalności ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, oceną 

zapotrzebowania zgłoszonego przez studentów. 
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Przyjęte efekty uczenia się dla danych studiów, są składową programu studiów, a więc 

zatwierdza je Senat PW w trybie opisanym wyżej w drodze uchwały, zarówno w przypadku 

tworzenia nowych studiów, jak i w przypadku zmiany w programie istniejących studiów. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Senat Politechniki Warszawskiej; 

• Rada Wydziału;  

• Prodziekan ds. Studiów; 

• Przewodniczący i członkowie Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych; 

• Kierownik jednostki organizacyjnej;  

• Koordynator przedmiotu;  

• Prowadzący zajęcia.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Tryb powoływania oraz kadencja Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych  

Komisję Programową oraz jej członków powołuje Rada Wydziału na pierwszym 

posiedzeniu nowej kadencji. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan ds. Studiów. 

Członkami Komisji są wybrani pracownicy Wydziału i przedstawiciele doktorantów i 

studentów. 

3.2. Zadania Komisji ds. Dydaktycznych  

Do zadań Komisji należy:  

• opracowywanie nowych oraz modyfikacja istniejących programów studiów, z 

uwzględnieniem w szczególności: potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, 

wyników monitorowania karier absolwentów, osiągania zakładanych efektów uczenia 

się oraz wyników ankietyzacji studentów i absolwentów; 

• opracowywanie i wdrażanie nowatorskich metod kształcenia, w tym nauczania 

zdalnego; 

• doskonalenie metod weryfikacji osiągania efektów uczenia się; 
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• opiniowanie i wnioskowanie wprowadzania zmian w organizacji procesu kształcenia 

oraz realizacji zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu 

kształcenia; 

• monitorowanie i opiniowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych na wydziale; 

• opiniowanie tematów prac dyplomowych i monitorowanie procesu dyplomowania; 

• opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych; 

• wnioskowanie zmian w zakresie infrastruktury dydaktycznej w celu zapewniania 

osiągania zakładanych efektów uczenia się; 

• wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. 

 

3.3.Zgłaszanie propozycji programowych i tryb ich rozpatrywania  

Prawo zgłaszania propozycji zmian w obowiązujących programach studiów 

(wprowadzania nowych przedmiotów, rodzajów zajęć, treści programowych, zmiany wymiaru 

godzinowego, nazw przedmiotów, przesunięć w siatkach godzin, sposobu zaliczania 

przedmiotu, itp.) oraz propozycji nowych specjalności lub przedmiotów i rodzaju zajęć na 

tworzonych specjalnościach mają:  

• wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału; 

• studenci Wydziału, poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Wydziału.  

Propozycje w formie pisemnej składane są do Prodziekana ds. Studiów czyli 

Przewodniczącemu Komisji ds. Dydaktycznych. Komisja po zapoznaniu się z propozycjami 

opiniuje je i informuje, w formie pisemnej, o swoich decyzjach zgłaszającym propozycje. 

Przewodniczący Komisji ds. Dydaktycznych przedstawia pozytywnie zaopiniowane wnioski 

Radzie Wydziału. Rada Wydziału opiniuje wnioski, zaś kompetencją Senatu jest ustalanie 

programów studiów w formie uchwały, w tym wprowadzanie zmian do istniejących 

programów studiów.  

3.4. Zgłaszanie propozycji programowych do Indywidualnego Toku Studiów (ITS) i tryb 

ich rozpatrywania  

Student, który zaliczył co najmniej cztery semestry ze średnią ocen co najmniej 4,2 oraz 

uzyskał pisemną zgodę swego opiekuna naukowego może kształcić się wg indywidualnego 
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programu ustalonego dla trybu ITS. Propozycję programu kształcenia wg ITS, zaakceptowaną 

przez kierownika specjalności, opiekun naukowy studenta przedkłada Przewodniczącemu 

Komisji ds. Dydaktycznych. Komisja po zapoznaniu się z propozycjami wydaje o nich opinie 

i informuje, w formie pisemnej, o swoich decyzjach zgłaszającym propozycje. Przewodniczący 

Komisji ds. Dydaktycznych przedstawia pozytywnie zaopiniowane wnioski Radzie Wydziału. 

Rada Wydziału podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie.  

3.5. Zgłaszanie przedmiotów obieralnych  

Przedmioty obieralne proponowane są przez pracowników Wydziału lub osoby spoza 

Wydziału. Zgłoszenia po zaakceptowaniu przez kierownika jednostki kierowane są za 

pośrednictwem Prodziekana ds. Studiów do Komisji ds. Dydaktycznych. Do zgłoszenia 

dołączona musi być karta przedmiotu (załącznik Z-ICh-4.1-1-1) zawierająca nazwisko 

prowadzącego, rodzaj i liczbę zajęć w semestrze, opis przedmiotu, treści programowe 

proponowanych zajęć oraz formę zaliczenia. Komisja po zapoznaniu się z propozycjami wydaje 

o nich opinie i informuje, w formie pisemnej, o swoich decyzjach zgłaszającym propozycje. 

Przewodniczący Komisji ds. Dydaktycznych przedstawia pozytywnie zaopiniowane wnioski 

Radzie Wydziału. Rada Wydziału podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie.  

3.6. Opiniowanie treści programowych prowadzonych przedmiotów i zajęć  

Na początku nowej kadencji Komisji ds. Dydaktycznych koordynatorzy przedmiotów 

przekazują w formie pisemnej szczegółowe treści programowe prowadzonych zajęć 

(wykładów, seminariów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych, projektów, zajęć lekcyjnych) 

(załącznik Z-ICh-4.1-1-1) Prodziekanowi ds. Studiów czyli Przewodniczącemu Komisji. Po 

przeanalizowaniu otrzymanych programów Komisja pisemnie powiadamia zainteresowane 

osoby o swoich uwagach, propozycjach i zaleceniach. Po uzgodnieniu z koordynatorami 

przedmiotów skorygowane programy zajęć są zatwierdzane przez Radę Wydziału i realizowane 

w ramach istniejących programów studiów.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Standardy kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa 
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5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-4.1-1-1 Karta przedmiotu  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura obejmuje zapisy na przedmioty z grupy przedmiotów obieralnych, 

humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (HES) oraz na specjalności na studiach 

stacjonarnych a także wybór jednostki organizacyjnej, w której wykonywana jest praca 

dyplomowa. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studiów, 

• Pracownicy Dziekanatu, 

• Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

• Kierownicy specjalności. 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

Przez przedmioty obieralne i humanistyczno – ekonomiczno - społeczne (HES) rozumie 

się przedmioty zgłaszane przez pracowników Wydziału lub osoby z zewnątrz (procedura P-

ICh-3.3-1). Przedmioty obieralne są podzielone na modułowe i otwarte. Ponadto wybierane są 

specjalności na studiach II stopnia.  

Student zobowiązany jest do wyboru z każdej grupy przedmiotów obieralnych i 

humanistyczno-ekonomiczno-społecznych odpowiedniej liczby przedmiotów o łącznym 

wymiarze godzin i o liczbie punktów ECTS określonych planem studiów.  

3.1. Zapisy na przedmioty obieralne i humanistyczno - ekonomiczno - społeczne 

Zapisy odbywają się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym są prowadzone 

dane przedmioty z wyjątkiem przedmiotów prowadzonych w I semestrze. O terminie zapisów 

na przedmioty obieralne decyduje Prodziekan ds. Studiów. Dokładny termin podawany jest do 

wiadomości studentów w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń lub/i na wydziałowej stronie 

internetowej. Ogłoszenie to, podpisane przez Prodziekana ds. Studenckich, zawiera również: 

• spis przedmiotów do wyboru wraz z formą zajęć i ich liczbą godzin (w tygodniu), 

• liczbę punktów ECTS przypisanych przedmiotowi, 
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• semestr, w którym zajęcia będą się odbywały,  

oraz warunki uruchomienia przedmiotu m.in.: 

• minimalną liczbę osób konieczną do prowadzenia przedmiotu (zgodnie z uchwałą Rady 

Wydziału: 15) i ewentualnie maksymalną liczbę osób mogących uczestniczyć w 

zajęciach z danego przedmiotu, 

• semestr studiów na którym zdobyte za ten przedmiot punkty ECTS i oceny zostaną 

wpisane do indeksu. 

Oprócz tego w Dziekanacie i na stronie Wydziału udostępniane są: katalog przedmiotów 

obieralnych, regulaminy i karty przedmiotów obieralnych, zasady zaliczania przedmiotów 

obieralnych na studiach I stopnia. 

Sposób postępowania przy zapisach na przedmioty obieralne obejmuje: 

• na tydzień przed planowanym terminem zapisów na poszczególne przedmioty obieralne 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub/i na wydziałowej stronie internetowej ogłoszenia 

o treści jak w punkcie 3.1, 

• studenci mają możliwość zapisania się na zajęcia poprzez platformę USOS Web, 

• po zakończeniu zapisów pracownicy Dziekanatu przedstawiają Prodziekanowi ds. 

Studiów zbiorcze listy (z różnych kierunków) z nazwiskami studentów, którzy wybrali 

dany przedmiot, 

• w przypadku nadmiernej liczby zapisanych na dany przedmiot studentów 

przygotowywana jest lista zawierająca średnie oceny ze studiów. Po konsultacji z 

prowadzącym przedmiot Prodziekan ds. Studiów ustala ostateczną listę studentów 

uczestniczących w zajęciach, 

• w przypadku spełnienia warunków uruchomienia przedmiotu Prodziekan ds. Studiów 

podpisuje listy, które podawane są do wiadomości studentów, 

• osoby nie zakwalifikowane na dany przedmiot lub jeżeli wybrany przedmiot nie 

zostanie uruchomiony ze względu na zbyt małą liczbę chętnych, zobowiązane są do 

zapisania się na inny przedmiot z proponowanej listy w drugiej turze zapisów na 

przedmioty. 
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3.2. Zapisy na specjalności na studiach II stopnia.  

Studenci deklarują specjalność podczas procesu rekrutacyjnego na studia II stopnia. 

4. Dokumenty związane  

4.1 Regulamin Studiów 

4.2 Uchwały Rady Wydziału 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-4.1-1-1 Karta przedmiotu 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na Wydziale 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Prodziekan ds. Studiów,  

• Kierownik jednostki organizacyjnej,  

• Koordynator przedmiotu,  

• Prowadzący zajęcia.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

O obsadzie zajęć dydaktycznych decyduje kierownik jednostki organizacyjnej.  

3.1. Obowiązki koordynatora przedmiotu  

Koordynator przedmiotu jest odpowiedzialny za kompleksową realizację przedmiotu, 

a w szczególności za:  

• aktualność programu przedmiotu i jego zgodność ze standardami kształcenia,  

• opracowanie karty przedmiotu (sylabus) zgodnie z instrukcją uczelnianą (załącznik Z-

ICh-4.1-1-1),  

• ustalenie harmonogramu przedmiotu, zasad jego prowadzenia, bieżącej kontroli 

wyników i zaliczania przedmiotu (ustalania oceny końcowej), podstawowej literatury 

oraz podanie tych informacji do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach z 

danego przedmiotu,  

• opublikowanie programu przedmiotu i związanej z nim literatury,  

• nadzór nad realizacją wszystkich form kształcenia w ramach przedmiotu (wykład, 

ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne),  

• prowadzenie katalogu ocen końcowych,  

• wpisywanie ocen końcowych do protokołów zaliczeń i indeksów (jeżeli obowiązują),  

• przekazanie protokołów ocen końcowych w wyznaczonym terminie do Dziekanatu,  
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• zwalnianie studentów, w uzasadnionych przypadkach, z udziału w części zajęć 

dydaktycznych (przy powtarzaniu przedmiotu).  

3.2. Obowiązki prowadzącego zajęcia  

Osoba odpowiedzialna za daną formę zajęć w ramach przedmiotu odpowiada za: 

• opracowanie i terminowe wydanie studentom tematów projektów, instrukcji i 

materiałów pomocniczych,  

• podanie studentom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu: programu zajęć 

(zgodnego z kartą przedmiotu), zasad zaliczenia prowadzonej przez siebie formy 

kształcenia oraz podstawowej literatury,  

• ustalenie i podanie do wiadomości studentom godzin konsultacji,  

• prowadzenie katalogu ocen cząstkowych oraz przekazywanie go koordynatorowi 

przedmiotu po zakończeniu zajęć,  

• stan przygotowania i warunki prowadzenia zajęć (sale i pracownie dydaktyczne, 

stanowiska, sprzęt badawczo-pomiarowy, szkolenie BHP, stan bezpieczeństwa, itp.) 

zgodnie z instrukcjami obowiązującymi na Wydziale, 

• terminowe rozpoczynanie i kończenie zajęć.  

3.3. Zasady ogólne 

• Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne są zobowiązani do 

przestrzegania zasad, zawartych w przepisach Ustawy o szkolnictwie wyższym, 

regulaminach studiów, zasadach studiowania i innych regulacjach wewnętrznych; 

• Wszystkim prowadzącym zajęcia zaleca się podnoszenie swoich kwalifikacji 

dydaktycznych, wprowadzanie nowoczesnych form kształcenia oraz dbanie o jakość 

prowadzonych przez siebie zajęć;  

• Wykładowca nie powinien nakładać na studentów obowiązków, które są zbędne w 

procesie kształcenia i nie wynikają z regulaminu studiów, zasad studiowania i innych 

dokumentów wewnętrznych uczelni; 

• Zasady zaliczenia przedmiotu nie powinny ulegać zmianom po rozpoczęciu zajęć; 
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• W przypadku przedmiotu prowadzonego równolegle przez kilku nauczycieli, zaleca 

się stosowanie ujednoliconej formy zaliczenia i porównywalnych kryteriów oceny 

przez każdego nauczyciela; 

• Przedmioty nie mogą być zaliczane wyłącznie w oparciu o obecność na zajęciach; 

• Nieobecność na wykładach nie może wpływać na ocenę studenta z egzaminu. 

4. Dokumenty związane  

4.1 Regulamin studiów  

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-4.1-1-1 Karta przedmiotu  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura obejmuje wszystkich studentów, doktorantów, pracowników Wydziału oraz 

inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne. Przedmiotem procedury są działania 

zapobiegające działaniom nieetycznym w procesie dydaktycznym oraz zasady postępowania 

w razie wystąpienia takiego działania.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studenckich,  

• Kierownik jednostki organizacyjnej,  

• Koordynator przedmiotu, 

• Prowadzący zajęcia dydaktyczne, 

• Studenci. 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Studenci pierwszego semestru studiów I stopnia odbywają obowiązkowe szkolenie 

dotyczące zachowań uważanych za nieetyczne w procesie dydaktycznym oraz 

ponoszonych konsekwencji w przypadku naruszania zasad etycznych. Odpowiedzialni 

za formę i sposób przeprowadzania szkoleń są Prodziekani ds. Studiów i ds. 

Studenckich. Organizację szkolenia wspierają członkowie Wydziałowej Rady 

Samorządu Studenckich. 

3.2. Prowadzący zajęcia, w ramach ustalenia warunków zaliczenia przedmiotu, podaje jakie 

materiały są dozwolone do wykorzystania przez studenta w trakcie sprawdzania 

wiadomości oraz uprzedza o konsekwencjach nieetycznego postępowania. 

Konsekwencjami korzystania z niedozwolonej pomocy podczas sprawdzianów wiedzy 

są:  

• upomnienie ustne z możliwym obniżeniem oceny lub punktacji,  

• usunięcie z sali wiążące się z utratą terminu i brakiem zaliczenia tego 

sprawdzianu,  
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• skierowanie wniosku o ukaranie do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  

3.3. Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora PW (na dzień 15.10.2020 obowiązuje 

Zarządzenie 100/2020 z dnia 29 września 2020) w przypadku weryfikacji efektów 

uczenia się w trybie zdalnym student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia 

dotyczącego samodzielności wykonania pracy (Z-ICh-4-2-1-1). 

3.4. Jeżeli student dokonuje oszustwa polegającego na zastąpieniu osoby egzaminowanej 

inną osobą, wówczas koordynator przedmiotu powiadamia o tym fakcie Prodziekana ds. 

Studenckich, który informuje Rektora o naruszeniu przepisów obowiązujących na 

uczelni. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów. 

Szczegółowy tryb tego postępowania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

3.5. W razie przedstawienia przez studenta cudzej pracy jako własnej w całości lub we 

fragmentach podejmowane są działania analogiczne do wymienionych w punkcie 3.4.  

3.6. Studenci wykonujący prace dyplomowe podlegają szkoleniu dotyczącemu sposobów 

właściwego korzystania ze źródeł literaturowych, prawidłowego ich cytowania oraz 

zachowania praw autorskich.  

3.7. Dyplomant w chwili złożenia pracy dyplomowej jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia dotyczącego samodzielności jej wykonania (Z-ICh-4.5-1-9). W 

przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą Dziekan podejmuje 

odpowiednie działania analogiczne do wymienionych w punkcie 3.4.  

3.8. W wypadku stwierdzenia nieetycznego postępowania studenta w procesie 

dyplomowania, kierujący pracą jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia 

Prodziekana ds. Studiów, który może wezwać studenta do złożenia wyjaśnień, udzielić 

mu ustnego upomnienia lub podjąć odpowiednie działania, analogiczne do 

wymienionych w punkcie 3.4.  

3.9. Jeżeli student odnosi się do prowadzącego zajęcia lub do innych studentów w sposób 

naruszający ich godność osobistą, prowadzący zajęcia lub przedstawiciel studentów ma 

obowiązek powiadomić o tym Prodziekana ds. Studiów, który podejmuje odpowiednie 

działania, analogiczne do wymienionych w punkcie 3.4.  
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3.10. W razie nieetycznego postępowania nauczyciela akademickiego wobec studentów, w 

szczególności nieuzasadnionego dyskryminowania lub wyróżniania pewnej grupy 

studentów, lekceważącego prowadzenia zajęć dydaktycznych, nietaktownego lub 

nieżyczliwego komentowania zachowania, wyglądu lub osiągnięć studentów, studenci 

mają prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji do Dziekana osobiście lub za 

pośrednictwem Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Za podjęcie stosownych 

działań odpowiada Dziekan.  

3.11. Jeżeli prowadzący zajęcia uzależnia fakt wystawienia oceny cząstkowej lub końcowej 

od uzyskania korzyści materialnych bądź niematerialnych, fakt taki powinien zostać 

niezwłocznie zgłoszony Dziekanowi przez studenta osobiście lub za pośrednictwem 

Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Dziekan przesyła do Rektora wniosek o 

wszczęcie postępowania wyjaśniającego.  

3.12. Tryb odwoławczy  w sprawach spornych reguluje procedura P-ICh-4.7-4.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Statut Politechniki Warszawskiej  

4.2 Regulamin studiów  

4.3  Ustawa 

4.4  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w 

sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarci [Dz. 

U. poz. 1882]  

4.5 Regulaminy Komisji Dyscyplinarnych PW właściwych dla studentów, doktorantów i 

pracowników 

4.6 Procedura P-ICh-4.7-4 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-4-2-1-1 Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy 

podczas weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym  

5.2 Załącznik Z-ICh-4.5-1-9 Oświadczenie autora pracy dyplomowej 
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1. Zakres procedury  

Zakres procedury obejmuje organizację i przebieg praktyk studenckich przewidzianych 

w planie studiów.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studiów,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk,  

• Opiekunowie obozów naukowo-badawczych, powołani przez Dziekana.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Założenia programowe praktyki 

1. Zapoznanie studenta z profilem produkcji zakładu z uwzględnieniem przebiegu procesów 

technologicznych, gospodarką surowcami, produktami, odpadami i problemami ochrony 

środowiska. 

2. Zapoznanie studenta z elementami organizacji zakładu, organizacją poszczególnych służb, 

prowadzonymi projektami i zagadnieniami BHP. 

3. Zwiedzanie zakładu w celu ogólnego poznania procesów technologicznych i pracy na 

poszczególnych stanowiskach roboczych. 

4. Praktyka w oddziale produkcyjnym: 

• zapoznanie studenta z określonym ciągiem produkcyjnym, 

• analiza pracy oddziału z punktu widzenia technologii, energetyki, ekonomiki, 

zarządzania i gospodarki odpadami, itp., 

• zaznajomienie z zasadami kontroli i systemami kontrolno- pomiarowymi, 

• praca na konkretnych stanowiskach. 

5. Praca nad /przy samodzielnym, lub przy grupowym projekcie rozwojowym prowadzonym 

dla zakładu. 

Kolejność poszczególnych elementów praktyki pozostawia się do uznania dyrekcji 

zakładu.  
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Wskazane jest, aby praktykant w miarę możliwości mógł pracować w charakterze 

pomocnika lub asystenta zmianowego. Pożądane jest również, aby w miarę możliwości 

praktykant mógł brać udział jako słuchacz w naradach i zebraniach związanych z pracą i 

funkcjonowaniem zakładu. 

3.2. Termin odbywania i czas trwania praktyki  

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki studenckiej w czasie toku studiów. 

• Studia I stopnia (inżynierskie) - praktyka odbywa się w okresie wolnym od zajęć 

dydaktycznych. Zaleca się odbycie praktyk po 2 lub 3 roku studiów, czas trwania 

praktyki to co najmniej 4 tygodnie. 

• Studia II stopnia (magisterskie) - praktyka dodatkowa, ponadprogramowa odbywa się 

w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, czas trwania praktyki jest dowolny. 

3.3.Miejsce i forma odbywania praktyki  

Praktykę student winien odbyć w zakładzie produkcyjnym przemysłu chemicznego, 

przetwórczego, czy przemysłów pokrewnych lub biurze projektów. Praktyki mogą mieć 

charakter indywidualny lub grupowy.  

Praktyka może odbywać się w czasie wolnym od zajęć (np. wakacje) na podstawie 

porozumienia pomiędzy Wydziałem i pracodawcą lub na podstawie umowy o pracę. 

Praktyki mogą odbywać się również w instytucjach zagranicznych lub w ramach 

programów międzynarodowej wymiany studentów.  

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w 

zakładzie przemysłowym lub biurze projektów, może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej 

pracy jako praktyki, po przedstawieniu sprawozdania z jej przebiegu i zaświadczenia o 

zatrudnieniu. 

Na początku II roku studiów Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk organizuje zebranie, na 

którym przekazuje studentom informacje dotyczące trybu i organizacji praktyk. Studenci 

składają deklaracje udziału w proponowanych praktykach lub zgłaszają własne propozycje, 

wynikające z indywidualnych kontaktów z zakładami pracy, w których zamierzają odbyć 

praktykę.  
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3.4. Odbywanie praktyk i ich zaliczanie 

1. Student na wniosku o praktyki przemysłowe (zał. nr 2 do zarządzenia nr 3/2019 Dziekana 

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej z dnia 23 października 2019 r.) deklaruje 

chęć odbycia praktyki w konkretnym zakładzie pracy (Z-ICh-4.4-1-1). 

2. Po uzyskaniu akceptacji zostaje zawarte porozumienie w sprawie organizacji praktyk 

studenckich w 3 egzemplarzach (zał. nr 2 do Zarządzenia nr 24/2017 Rektora PW z dnia 

27 kwietnia  2017 r.) z konkretnym zakładem pracy (Z-ICh-4.4-1-2). Egzemplarze 

porozumienia przekazuje się do podpisu przez zakład pracy, po czym 1 egzemplarz 

powraca na Wydział i 1 trafia do studenta. 

3. Student pobiera z dziekanatu skierowanie na praktykę (Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 

24/2017 Rektora PW z dnia 27 kwietnia  2017 r.) i przekazuje je wypełnione do zakładu 

pracy (Z-ICh-4.4-1-3). 

4. Studenci odbywają praktykę zgodnie z ustalonym programem pod kierunkiem opiekuna 

wyznaczonego przez zakład pracy. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk nadzoruje ich 

przebieg poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną z zakładowymi 

opiekunami praktyk lub/i studentami odbywającymi praktyki. 

5. Po odbyciu praktyki kierownik Zakładu Pracy lub osoba przez niego upoważniona 

wystawia: 

•  pisemną opinię dotyczącą stopnia realizacji programu i zaangażowania studenta na 

druku: „Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich” (Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 

24/2017 Rektora PW z dnia 27 kwietnia  2017 r.; Z-ICh-4.4-1-4),  

• zaświadczenie o odbyciu praktyki (druga część druku ze skierowaniem na praktykę; 

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 Rektora PW z dnia 27 kwietnia  2017 r.; Z-ICh-

4.4-1-3), 

• kartę oceny studenckiej praktyki przemysłowej (zał. nr 3 do zarządzenia nr 3/2019 

Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej z dnia 23 października 

2019r.; Z-ICh-4.4-1-5).  

6. Student wypełnia również Samoocenę osiągnięć efektów uczenia się (zał. nr 4 do 

zarządzenia nr 3/2019 Dziekana WIChiP z dnia 23 października 2019r.; Z-ICh-4.4-1-6) 

7. Student wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 5 i 6 zgłasza się do Pełnomocnika 

Dziekana ds. praktyk w celu odbycia rozmowy o przebytych praktykach. Na podstawie 
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przedłożonych dokumentów oraz rozmowy Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk udziela 

zaliczenia praktyki. 

3.5. Organizacja praktyki grupowej lub obozu naukowo-badawczego  

W praktyce grupowej lub obozie naukowo-badawczym uczestniczy 5-20 osób, 

odbywających zajęcia w tym samym czasie i w tym samym zakładzie pracy pod osobistym 

nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Dziekana i zakład pracy. W przypadku obozu 

naukowo-badawczego grupa studentów wykonuje zadanie badawcze, wskazane przez zakład 

pracy. Program praktyki jest ustalany przez opiekuna wydziałowego w porozumieniu z 

przedstawicielem zakładu pracy. Umowa jest przygotowywana w 3 egz. (po jednym dla 

każdej ze stron) i podpisywana przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk oraz 

upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy.  

3.6. Koordynacja działań na Wydziale i sprawozdawczość  

Bezpośredni nadzór nad praktykami na Wydziale sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. 

praktyk. Do jego obowiązków należy nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk jak 

również dokonanie zaliczenia praktyk. 

4. Dokumenty związane  

4.1 Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej.  

4.2 Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

4.3 Zarządzenie nr 3/2019 Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej z dnia 23 

października 2019 roku. 

5. Załączniki 

5.1. Załącznik Z-ICh-4.4-1-1 Wniosek o praktyki przemysłowe 

5.2 Załącznik Z-ICh-4.4-1-2 Porozumienie o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich 

5.3 Załącznik Z-ICh-4.4-1-3 Skierowanie na praktykę 

5.4 Załącznik Z-ICh-4.4-1-4 Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich 

5.5 Załącznik Z-ICh-4.4-1-5 Karta oceny studenckiej praktyki przemysłowej 

5.6 Załącznik Z-ICh-4.4-1-6 Samoocena osiągnięć efektów uczenia się 
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Numer porozumienia 4330/   /1070/       /IChiP (wypełnia Dział Organizacyjny)  

 

STUDENCKA PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA 

 
WNIOSEK 

DANE STUDENTA 

Nazwisko  

Imiona  

PESEL  

nr albumu  

rok studiów w trakcie praktyki  

 

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA 

miejscowość  kod pocztowy  

ulica  nr domu  nr mieszk.  

 

KONTAKT 

nr telefonu komórkowego  

adres e-mail  

MIEJSCE PRAKTYKI 

Nazwa 
Podmiotu 
Zewnętrznego 

 

miejscowość  kod pocztowy  

ulica  nr budynku  

 

planowany czas praktyki od  do  

 

osoba do kontaktu 
z Podmiotu 
Zewnętrznego 

imię i nazwisko  

nr telefonu  

adres e-mail  

 

wypełnia Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk 

 

 
porozumienie umowa o pracę 

 
  

 

 

 

Potwierdzam aktualne ubezpieczenie NNW 
i wyrażam zgodę na odbycie praktyki 

 

Podpis Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24  /2017 

Rektora PW  

POROZUMIENIE Nr / kod jednostki / rok 

O ORGANIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH 

zawarte w Warszawie w dniu .............................  

pomiędzy: 

Politechniką Warszawską – Wydziałem…. ............................................................... , zwaną w 

dalszej części „Uczelnią", reprezentowaną przez Dziekana Wydziału 

a 

………………………………...……………………………………………….- zwanym dalej 

„Podmiotem zewnętrznym”/ „Jednostką organizacyjną PW”*, reprezentowanym(ą) przez 

………………………………………………………………………………………………… 

 

a 

Panią/Panem ……………………………………….. zam. ……………….…………………… 

zwaną/zwanym dalej „Uczestnikiem praktyk”. 

§ 1 
1. Podmiot  zewnętrzny/ Jednostka organizacyjna PW*   zobowiązuje   się,   na  warunkach      
określonych   w   niniejszym porozumieniu,     przyjąć     uczestnika praktyk 
………………………………………..              ……………   roku studiów 
         (imię i nazwisko studentki/studenta) (rok studiów) 

Wydziału…………. ............................................. …..w celu odbycia obowiązkowej   praktyki 

                               (nazwa wydziału uczelni) 

studenckiej w  okresie od  …………………. do ……………………………      

 

2. Ponadto Podmiot zewnętrzny"/ Jednostka organizacyjna PW* zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyki; 

2) zapoznania Uczestnika praktyk z zakładowym regulaminem pracy, przepisami                       

o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz o 

ochronie informacji niejawnych oraz innymi przepisami niezbędnymi dla odbycia praktyki, o 

której mowa w ust. 1; 

3) sprawowania przez wyznaczonego ze swojej strony koordynatora praktyki, nadzoru 

merytorycznego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyki. 
 

§ 2 
 

Uczestnik praktyki zostanie przyjęty na praktykę, o której mowa w § 1 ust. 1, na podstawie  
skierowania na praktykę. 

§ 3 
Uczelnia zobowiązuje się do: 
1) przedstawienia Podmiotowi zewnętrznemu/Jednostce organizacyjnej PW* celu i 

programu praktyki; 

2) sprawowania - poprzez wyznaczonego opiekuna praktyki - nadzoru nad przebiegiem 

praktyki; 
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3) odwołania Uczestnika praktyki na pisemny wniosek Podmiotu 

zewnętrznego/Jednostki organizacyjnej PW* w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący 

dyscyplinę pracy; 

4) dostarczenia Uczestnikowi praktyk, w formie wydruku, informacji o uczelnianej bazie 

pracodawców prowadzonej przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, w celu zaproszenia 

Podmiotu zewnętrznego/ Jednostki organizacyjnej PW*  do zamieszczenia w niej informacji o 

firmie oraz zamieszczania ofert praktyk w przyszłości. 

 

§ 4 

 

Uczestnik praktyk zobowiązuje się do:  

1) podjęcia praktyki zawodowej w zakładzie pracy w wyznaczonym terminie, zgodnie 

z ustalonym programem praktyki i wymogami ustalonymi przez Podmiot zewnętrzny/ 

Jednostką organizacyjną PW*;  

2) przestrzegania regulaminu praktyki zawodowej oraz obowiązujących w zakładzie 

pracy zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i Ppoż. oraz wszelkich postanowień 

prawnych dotyczących zachowania poufności;  

3) uczęszczania na praktyki regularnie i potwierdzania obecności na stosownej liście;  

4) niezwłocznego zawiadomienia koordynatora praktyki oraz opiekuna praktyki o swojej 

nieobecności i jej przyczynach;  

5) niezwłocznego informowania opiekuna praktyki o wszelkich nieprawidłowościach w 

realizacji praktyki; 

6) zawarcia ubezpieczenia od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków przed 

rozpoczęciem praktyki; 

7) złożenia sprawozdania z przebiegu praktyk; 

8) poinformowania pracodawcy o możliwości stworzenia profilu firmy w Uczelnianej 

Bazie Pracodawców prowadzonej przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej na portalu 

internetowym www.bk.pw.edu.pl .  

 

§ 5 

Uczestnikowi praktyk odbywającemu praktykę zawodową w Podmiocie Zewnętrznym/ 

Jednostce Organizacyjnej PW*  na podstawie niniejszego porozumienia nie przysługuje z 

tego tytułu wynagrodzenie. Student może pobierać wynagrodzenie od Podmiotu 

zewnętrznego na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych. 

  

§ 6 

 

1. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyki zostaną określone w drodze 

uzgodnień między stronami porozumienia, przed rozpoczęciem praktyki. 

2. W czasie odbywania praktyki Uczestnik praktyk podlega, w zakresie porządku i dyscypliny 

http://www.bk.pw.edu.pl/


 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-4.4-1-2 

Strona 3 z 3 
Porozumienie o organizacji 

obowiązkowych praktyk studenckich 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 

21.10.2020 

 

 

pracy, kierownictwu komórki organizacyjnej Podmiotu zewnętrznego/Jednostki 

organizacyjnej PW*, w której w danej chwili odbywa praktykę. 

3. Strony porozumienia wyznaczą swoich przedstawicieli do realizacji zadań w zakresie 

objętym niniejszym porozumieniem. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 8 

 

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

§ 9 

 

Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10 

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Podmiot zewnętrzny 

/Jednostka organizacyjna PW*  Uczestnik praktyk  Uczelnia – Wydział 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                        Warszawa, dnia ………………. 

(Pieczęć jednostki dydaktycznej PW) 

SKIEROWANIE 

W ramach zawartego Porozumienia nr ......................................... , kieruję: 

 ............................................................................................. , studenta/kę .... roku na praktykę: 

do: ..................................................................................................................  

Czas trwania praktyki od: .......................... do: ..............................  

(Pieczątka i podpis Dziekana lub osoby upoważnionej) 
 
___________________________________________________________________________ 

(Prosimy o zwrot zaświadczenia po odbyciu praktyki) 

         …………………………. 

         miejscowość/data 

 

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI 

Niniejszym zaświadczam, że: ...............................................  

student/ka ...... roku, odbył/a zgodnie z Porozumieniem nr ............................. , praktykę: 

w:........................................................................................................................................................................................   

w okresie od: ....................... do: .....................................  

Uwagi podmiotu zewnętrznego/jednostki organizacyjnej PW *: 

………………………………………………………………….. 

 

(Pieczęć podmiotu  zewnętrznego/ jednostki organizacyjnej PW ) (Pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 24/2017 Rektora PW 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH 

STUDENTA WYDZIAŁU INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ  

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
-------------- WYPEŁNIA STUDENT -------------- 

Imię …...………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko ………………………………...…………………………………………………………….………………………………..…… 

Nr albumu ………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Termin odbywania praktyki: od …………….................…..….…….. do ……………..…....…...……………….…….. 
dd-mm-rrrr     dd-mm-rrrr 

Miejsce odbywania praktyki:………………………………………………….……………………………………………………… 

Nazwa Podmiotu zewnętrznego/Jednostki organizacyjnej PW* 

……………………………………...……………………………………………………………………………...……………………………… 

Adres Podmiotu zewnętrznego/Jednostki organizacyjnej PW* 

……………………………………...……………………………………………………………………………...……………………………… 

Koordynator praktyki z ramienia Podmiotu zewnętrznego/Jednostki organizacyjnej PW*:           

(imię, nazwisko, telefon, e-mail): 

……………….…...………………………………………………………….…..………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………… 

Profil działalności Podmiotu zewnętrznego: 

……………….…...………………………………………………………….…..………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………… 

---------WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO----------- 

Lp. Data/liczba 
godzin 

Wykonywane zadania 
Potwierdzenie 

obecności, uwagi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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 Opinia na temat przebiegu praktyki: 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

…..…………………………………………...…………………………………………………………...……………………………… 

 
 
 
 
 

………………………………..………………………..…………………………………. 

(Pieczęć i podpis przedstawiciela Podmiotu zewnętrznego) 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2019 Dziekana WIChiP z dnia 23 października 2019r. 

 
 

 
KARTA OCENY STUDENCKIEJ PRAKTYKI PRZEMYSŁOWEJ  

 
WYPEŁNIA STUDENT 

Imię …...………………………………………………………………………………………... 
 
Nazwisko …………………………………………………………………………………..…… 
 
Nr albumu ………..…………………………………………………………………………….. 
 
Termin odbywania praktyki: od ……………...……..…….. do ………...……………….…….. 
 
Miejsce odbywania praktyki: 
 
Nazwa:…………………………..………………………………...……………………………. 
 
Adres:…………….……………………………………………………………………………… 
 
WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYKI W ZAKŁADZIE PRACY Proszę zaznaczyć 

właściwą odpowiedź: 
 
Czy praktykant nabył wiedzę praktyczną dotyczącą realizacji procesów inżynierii chemicznej? 
 
zdecydowanie nie            zdecydowanie tak 
                   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
                   

 
Czy praktykant nabył umiejętności dotyczące pracy w przemyśle? 
 
zdecydowanie nie            zdecydowanie tak 
                   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
                   

 
Czy praktykant poznał zasady funkcjonowania zakładu pracy? 
 
zdecydowanie nie            zdecydowanie tak 
                   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
                   

 
Czy praktykant ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle oraz zna zasady bezpieczeństwa 
związane z tą pracą? 
 
zdecydowanie nie            zdecydowanie tak 
                   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
                   

 
Czy praktykant potrafi pracować w zespole? 
 
zdecydowanie nie            zdecydowanie tak 
                   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
                   

 
Ocena końcowa praktyki:…………….. 
 
(możliwa ocena: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,0) 
 
 
 
 
(Pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu pracy)  
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Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3/2019 Dziekana WIChiP z dnia 23 października 2019r. 

SAMOOCENA OSIĄGNIĘĆ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Imię …...………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko …………………………………………………………………………………..…. 

Nr albumu ………..…………………………………………………………………………… 

Termin odbywania praktyki …………………………………………………………… 

Miejsce odbywania praktyki: 

Nazwa …………………………..………………………………...…………………………… 

Adres …………………………...…………….………………………………………………… 

Opis wiedzy nabytej w wyniku realizacji studenckiej praktyki przemysłowej (w zakresie realizacji procesów 

przemysłowych, budowy i funkcjonowania aparatury przemysłowej, nowych aspektów inżynierii chemicznej, 

funkcjonowania zakładów przemysłowych, systemu zapewniania jakości, BHP etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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1. Zakres procedury  

Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania na studiach stacjonarnych I i II 

stopnia.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studiów,  

• Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

• Kierujący pracą dyplomową, zgodnie z zakresem obowiązków. 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Ustalanie tematów prac dyplomowych  

Prodziekan ds. Studiów ustala liczbę prac dyplomowych dla każdej jednostki 

organizacyjnej na podstawie opracowanego wcześniej algorytmu.  

Tematy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich mogą zgłaszać samodzielni 

pracownicy oraz nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora i starsi wykładowcy ze 

stopniem magistra po uzyskaniu zgody Rady Wydziału. Po zatwierdzeniu przez Radę 

Wydziału tematy te, wraz z krótką charakterystyką, podawane są do wiadomości studentom w 

Dziekanacie, na tablicach ogłoszeń, spotkaniach informacyjnych lub na stronie internetowej 

Wydziału. Studenci po konsultacjach z nauczycielami akademickimi dokonują samodzielnie 

wyboru tematu i zapisują się w Dziekanacie.  

W przypadku, gdy zgłaszany temat wybierze więcej niż jedna osoba, o wyborze 

konkretnego studenta decyduje kierujący pracą. Wskazane jest w tym przypadku stosowanie 

przez kierujących pracą przejrzystych kryteriów wyboru studenta do realizacji pracy. 

Praca dyplomowa za zgodą Dziekana może być realizowana poza Wydziałem w 

instytucji, która zapewni odpowiednie warunki do jej wykonania: w przedsiębiorstwie 

przemysłowym, instytucie naukowym itp. Wymagany jest wówczas dodatkowy opiekun 

pracy dyplomowej ze strony Wydziału. 

Zmiana tematu pracy na wniosek kierującego pracą lub studenta wymaga zatwierdzenia 

przez Radę Wydziału. 
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3.2. Termin wydania tematów pracy dyplomowej  

Termin wydania tematów prac dyplomowych ustala się następująco:  

• dla studentów I stopnia nie później niż przed końcem 6 semestru studiów,  

• dla studentów II stopnia nie później niż w pierwszym miesiącu 2 semestru studiów.  

3.3.Wybór tematu pracy dyplomowej 

Po uzyskaniu zgody promotora wybór tematu pracy dyplomowej student potwierdza 

wypełnieniem karty wydania tematu pracy dyplomowej (Z-ICh-4.5-1-1). Jeden egzemplarz 

karty otrzymuje student, a drugi jest archiwizowany w Dziekanacie. 

Podczas zawieszenia zajęć dydaktycznych w PW zgodę na realizację pracy od 

promotora należy uzyskać z wykorzystaniem dowolnych narzędzi informatycznych (e-mail, 

usługa MS Teams) lub telefonicznie. Informację o uzyskaniu zgody na realizację pracy 

dyplomowej należy wysłać na adres e-mailowy Dziekanatu (z kopią do promotora) podając: 

imię i nazwisko, numer albumu numer tematu oraz temat pracy. Kartę wydania tematu pracy 

dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie po wznowieniu zajęć dydaktycznych w PW. 

 

3.4. Zmiana tematu/promotora pracy dyplomowej 

W uzasadnionych przypadkach podczas realizacji pracy dyplomowej temat lub opiekun 

pracy mogą ulec zmianie na wniosek studenta lub kierującego pracą (Z-ICh-4.5-1-2). Nowy 

temat pracy dyplomowej nie znajdujący się na udostępnionej wcześniej studentom liście 

tematów musi być zatwierdzony przez Radę Wydziału.  

 

3.5. Wykonywanie pracy dyplomowej 

 

3.5.1. Obowiązki kierującego pracą  

Wykonanie pracy dyplomowej nadzorowane jest przez kierującego pracą - promotora. 

Do obowiązków promotora należy:  

• wydanie tematu pracy dyplomowej,  

• konsultacje merytoryczne w trakcie przygotowania przeglądu literaturowego,  

• przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• nadzór i bieżące konsultacje przy wykonywaniu części eksperymentalnej pracy,  
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• wsparcie merytoryczne podczas analizy wyników i redagowania pracy pisemnej, 

• opracowanie pisemnej oceny pracy dyplomowej,  

• uczestnictwo w egzaminie dyplomowym.  

Promotor może wyznaczyć dodatkowo opiekuna pracy dyplomowej, po zatwierdzeniu 

przez Radę Wydziału.  

3.5.2. Obowiązki wykonującego pracę  

Student – dyplomant wykonujący pracę dyplomową magisterską lub inżynierską jest  

zobowiązany do:  

• obecności na zajęciach przewidzianych w ramach programu studiów, związanych z 

realizacją pracy dyplomowej,  

• opracowania przeglądu literaturowego dotyczącego realizowanych problemów 

badawczych,  

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• wykonania części eksperymentalnej pracy (jeżeli jest przewidziana) i interpretacji 

wyników,  

• samodzielnego napisania manuskryptu pracy dyplomowej,  

• przystąpienia do egzaminu dyplomowego.  

3.6. Przyjmowanie pracy i wystawianie oceny końcowej  

Po uzyskaniu akceptacji manuskryptu student przygotowuje jego ostateczną wersję 

wraz z tytułową stroną przygotowaną według wzoru (Z-ICh-4.5-1-3) i wprowadza go do 

Archiwum Prac Dyplomowych PW. Promotor pracy dyplomowej oraz recenzent opracowują 

opinie o pracy dyplomowej wypełniając formularz recenzji pracy dostępny w Archiwum Prac 

Dyplomowych PW.  Oceniane są następujące elementy: 

• zgodność treści pracy dyplomowej z tytułem, 

• struktura pracy dyplomowej (podział treści, kolejność rozdziałów i ich kompletność, 

określenie celu i zakresu, wyodrębnienie wniosków, streszczenie), 

• dobór i wykorzystanie źródeł literaturowych (zgodność zakresu literatury z tematem 

pracy, umiejętność analizy informacji naukowych),  
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• zawartość merytoryczna pracy dyplomowej (zakres pracy, metodyka badań 

doświadczalnych, poprawność opisu matematycznego, poprawność wniosków, 

elementy nowatorskie w rozwiązywaniu problemów badawczych, możliwość 

wykorzystania wyników pracy np. w publikacji, projekcie badawczym, dalszych 

badaniach), 

• strona formalna pracy dyplomowej, tj. poprawność językowa, technika pisania pracy, 

prawidłowość cytowania literatury, prawidłowość opisu rysunków, tabel, równań, 

jasność przekazu, prawidłowość spisu treści i wykazu literatury, redakcja, edycja i 

korekta tekstu),  

• zgodność pracy z wymogami zasad ochrony własności intelektualnej, patentów i 

przepisów prawa autorskiego, 

• czy Dyplomant wykazał się znajomością metod, technik i narzędzi niezbędnych do 

rozwiązywania problemów technicznych, 

• czy zakres i poziom pracy odpowiada wymaganiom stawianym pracom dyplomowym 

magisterskim. 

Oceniający zobligowani są do przedłożenia recenzji Komisji Egzaminu Dyplomowego 

przed egzaminem dyplomowym. Dodatkowo promotor pracy na egzamin dyplomowy 

dostarcza raport z badania antyplagiatowego wygenerowany w systemie antyplagiatowym 

dostępnym w Archiwum Prac Dyplomowych potwierdzający, że praca nie wskazuje istotnych 

podobieństw wykrytych w ramach weryfikacji przez system antyplagiatowy i wnioskuje tym 

samym o dopuszczenie pracy do obrony. 

3.7. Tryb i zakres składania dokumentów do egzaminu dyplomowego  

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po zaliczeniu wszystkich 

semestrów studiów. Odpowiednio wcześniej dyplomant składa w Dziekanacie: 

• podanie o egzamin dyplomowy wraz z wypełnioną wewnętrzną kartą obiegową (Z-

ICh-4.5-1-4), 

• indeks (jeżeli dotyczy) ze wszystkimi wpisami (oceny, praktyki - dokładna nazwa 

zakładu pracy oraz data ich odbycia, potwierdzenie przez SJO zaliczenia języka na 

poziomie B2), 
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• wydrukowaną pracę dyplomową, 

• stronę tytułową zgodną ze wzorem (Z-ICh-4.5-1-3) i streszczenie pracy w języku 

polskim z podaniem autora i tytułu pracy, 

• pracę dyplomową na płycie CD ze streszczeniem - na płycie lub na przyklejonej 

etykiecie należy zamieścić następujące dane: 

− nazwisko i imię studenta, 

− numer albumu studenta, 

− rodzaj pracy dyplomowej (inżynierska/magisterska), 

− tytuł pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim, 

− nazwa Wydziału, 

− imię i nazwisko promotora / podpis promotora na płycie CD. 

• wypełnioną kartę obiegową zewnętrzną (Z-ICh-4.5-1-5), 

• wypełnioną kartę informacyjną (Z-ICh-4.5-1-6), 

• oświadczenie autora pracy (Z-ICh-4.5-1-7), 

• informacje do suplementu (Z-ICh-4.5-1-8), 

• 4 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm tj. w standardzie stosowanym przy wydawaniu dowodów 

osobistych (5 zdjęć w przypadku dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym), w 

tym jedno zdjęcie podpisane, 

• potwierdzenie dokonania odpowiedniej opłaty w wysokości 60 zł (bez odpisów i 

suplementu w jęz. obcym) lub 100 zł (z odpisami i suplementem w jęz. obcym) za 

egzamin dyplomowy inżynierski/magisterski wniesionej na indywidualny numer konta 

studenta. 

Student wykonujący pracę inżynierską zobowiązany jest przygotować plakat (format 

A3 - wzór dostępny w załączniku (Z-ICh-4.5-1-9) zawierający streszczenie pracy 

inżynierskiej i wywiesić go przed egzaminem dyplomowym w wyznaczonym miejscu. 

Aby uzyskać odpis dyplomu i suplementu w języku obcym student powinien złożyć w 

Dziekanacie na 30 dni przed złożeniem pracy dyplomowej: 

• podanie o odpis dyplomu i suplement w języku obcym  (Z-ICh-4.5-1-10),  

• streszczenie pracy w języku obcym z podaniem autora i tytułu, 
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• plik ze streszczeniem pracy w języku obcym na płycie CD z pracą dyplomową. 

Wymienione wyżej dokumenty student składa w Dziekanacie w czasie nie krótszym niż 

5 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego. Równocześnie student składa w 

Dziekanacie: dwa jednostronne egzemplarze pracy dyplomowej, płytę CD zawierającą pracę 

dyplomową. Ostateczny termin składania prac dyplomowych w formie pisemnej i 

elektronicznej przez studentów kończących studia inżynierskie ustalony jest zarządzeniem 

Rektora na 31 stycznia (i nie później niż na 7 dni przed terminem obrony). Dla studentów 

kończących studia magisterskie ostateczny termin złożenia pracy ustalony jest zarządzeniem 

Rektora na 15 września każdego roku akademickiego (i nie później niż na 14 dni przed 

terminem obrony).  

Dziekan może przesunąć termin złożenia pracy na pisemny wniosek studenta poparty 

pozytywną opinią promotora i Kierownika jednostki organizacyjnej (Z-ICh-4.5-1-11), jednak 

nie dłużej niż 3 miesiące w stosunku do wcześniej wskazanych terminów. Termin egzaminu 

dyplomowego ustala Prodziekan ds. Studiów po uprzednim uzgodnieniu go z promotorem i 

recenzentami za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego. 

Egzamin powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty 

decyzji o dopuszczeniu do tego egzaminu, nie licząc dni wolnych od zajęć określonych w 

decyzji Rektora.  

W czasie ograniczenia stacjonarnej działalności realizacja procesu dyplomowania i 

egzaminu dyplomowego prowadzona jest zgodnie z procedurą opisaną w załączniku (Z-ICh-

4.5-1-13). 

3.8. Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego  

Po dopełnieniu wszystkich formalności, złożeniu pracy dyplomowej i uzyskaniu 

pozytywnych ocen wystawionych przez promotora i recenzentów, student może przystąpić do 

egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, w szczególnych 

przypadkach może być prowadzony w języku obcym. Komisja ds. egzaminów dyplomowych 

w skład której wchodzą Prodziekan ds. Studiów, Przewodniczący Komisji Egzaminu 

Dyplomowego, Członek Komisji i opiekun dyplomantów powołuje Komisję Egzaminu 

Dyplomowego. W skład Komisji Egzaminu Dyplomowego wchodzą: Przewodniczący 
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Komisji, promotor, recenzent/recenzenci i egzaminator. Po potwierdzeniu chęci przystąpienia 

do egzaminu dyplomowego student przedstawia główne tezy pracy dyplomowej, a następnie 

odpowiada na pytania członków komisji dotyczące problematyki związanej z tematem pracy 

dyplomowej, jak również pytania problemowe z zakresu programu studiów. Wyniki 

egzaminu dyplomowego ocenia się zgodnie z §17 ust.2 pkt. a) Regulaminu Studiów w PW. W 

przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieuzasadnionego nieprzystąpienia do 

egzaminu dyplomowego, Dziekan wyznacza drugi ostateczny termin, nie później niż 10 

tygodni od daty pierwszego egzaminu. W przypadku niepowodzenia na drugim, ostatecznym 

terminie dyplomant zostaje skreślony z listy studentów.  

Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego (Z-ICh-4.5-1-12) podpisany przez 

Przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej pozostaje w teczce studenta. Wyciąg z 

protokołu egzaminacyjnego wprowadza się do Księgi Protokołów. Tworzy się odrębne Księgi 

Protokołów dla studiów inżynierskich i magisterskich (przechowywane w Dziekanacie).  

3.9. Archiwizacja pracy dyplomowej  

Prace dyplomowe w formie pisemnej przechowywane są w Bibliotece Wydziału, a w 

formie elektronicznej w Dziale Ewidencji Studentów PW.  

4. Dokumenty związane z procedurą  

4.1 Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej  

5. Załączniki  

5.1 Z-ICh-4.5-1-1 Karta wydania tematu pracy dyplomowej  

5.2 Z-ICh-4.5-1-2 Wzór podania o zmianę tematu/promotora pracy dyplomowej  

5.3 Z-ICh-4.5-1-3 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej  

5.4 Z-ICh-4.5-1-4 Wzór podania o egzamin dyplomowy 

5.5 Z-ICh-4.5-1-5 Karta obiegowa zewnętrzna 

5.6 Z-ICh-4.5-1-6 Karta informacyjna dyplomanta 

5.7 Z-ICh-4.5-1-7 Oświadczenie autora pracy 

5.8 Z-ICh-4.5-1-8 Informacje do suplementu 
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5.9 Z-ICh-4.5-1-9 Wzór plakatu 

5.10 Z-ICh-4.5-1-10 Wzór podania o odpis dyplomu i suplement w języku obcym 

5.11 Z-ICh-4.5-1-11 Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej  

5.12 Z-ICh-4.5-1-12 Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego 

5.13 Z-ICh-4.5-1-13 Zasady dyplomowania w czasie zdalnej działalności Wydziału 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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KARTA WYDANIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ 
(odcinek dla studenta) 

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….…..(nr tematu………....) 

został wydany w dniu ……………………………………………………………………….. 

dla………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko studenta, nr albumu) 

 

Promotor pracy:……………………………………………………………………………...... 
 (tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko promotora) 

 
 
 

………………………………………  …………………………………………… 
Podpis promotora      Podpis studenta 
 

 

 

 

KARTA WYDANIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ 
(odcinek dla dziekanatu) 

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….…..(nr tematu………....) 

został wydany w dniu ……………………………………………………………………….. 

dla………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko studenta, nr albumu) 

 

Promotor pracy:……………………………………………………………………………...... 
 (tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko promotora) 

 
 
 

………………………………………  …………………………………………… 
Podpis promotora      Podpis studenta 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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…………………………………………..                    Warszawa, dnia ………………………… 
        Imię i nazwisko studenta 

    

…………………………………………. 
                   Nr albumu 

 

…………………………………………. 
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia) 

 

………………………………………. 
                     Nr telefonu/E-mail 

       Do Rady Wydziału 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW 
 

   

     Podanie o zmianę tematu/promotora*) pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*) 

 

Zwracam się z prośbą o: 

 

a) zmianę tematu mojej pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*)  

z……………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………. 

na……………………………………………………………………………………………….……..……... 

……………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

b) zmianę promotora mojej pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*)  

z ……………………..……………………………………………………………………………................. 

na ..…………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

Uzasadnienie:  

…………………………………………………………………………………………………………......…

………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

       

 …………………..………..…………………...……. 
        Podpis studenta 

 

 

……………………………………...........................   ….…………………………………………………. 
                         Akceptacja i podpis Promotora 1                Decyzja Rady Wydziału/Data 

                                                                                                                                                               

 

……………………………………...........................   ….…………………………………………………. 
                         Akceptacja i podpis Promotora 2              Podpis Dziekana 

 

*) niepotrzebne  skreślić  
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na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa 

 

 

{Tytuł pracy} 

 

numer pracy według wydziałowej ewidencji prac {liczba} 

{Imię i Nazwisko} 
Numer albumu {liczba} 

 

promotor 

{tytuł/stopień naukowy, Imię i Nazwisko} 

 

konsultacje 

{tytuł/stopień naukowy, Imię i Nazwisko} 

 

 

 

{WARSZAWA ROK} 
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na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa 

w specjalności {Nazwa Specjalności} 

 

{Tytuł pracy} 

 

numer pracy według wydziałowej ewidencji prac {liczba} 

{Imię i Nazwisko} 
Numer albumu {liczba} 

 

promotor 

{tytuł/stopień naukowy, Imię i Nazwisko} 

 

konsultacje 

{tytuł/stopień naukowy, Imię i Nazwisko} 

 

 

 

{WARSZAWA ROK} 
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……………………………………………                  Warszawa, dnia ……………………….. 

        Imię i nazwisko studenta 

    
………………………………………….. 

                   Nr albumu 

 
…………………………………………..  Do Prodziekana ds. Studiów  
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia)  Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej  
       PW 
………………………………………….. 
                     Nr telefonu/E-mail 

        

Podanie o egzamin dyplomowy 
 

Proszę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego/magisterskiego*) 

i wyznaczenie terminu tego egzaminu. Moja praca dyplomowa pt. ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

została przyjęta i pozytywnie zaopiniowana do obrony przez Promotora.  

Deklaruję udział w egzaminie dyplomowym organizowanym na terenie Wydziału/w trybie 

zdalnym*). 

     

 ……………………………………………. 
   Podpis studenta 

 

WEWNĘTRZNA KARTA OBIEGOWA WICHIP PW 

  Data/podpis 

Potwierdzam rozliczenie z 
materiałów i pomocy 

dydaktycznych pobranych 
podczas studiów oraz brak 

zobowiązań 
Dyplomanta/Dyplomantki 

Promotor pracy dyplomowej 

 

……………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

 
Opiekun techniczny laboratorium ……………. 

(w przypadku braku opiekuna Promotor) 

 

Potwierdzam wykonanie 
suplementu 

Dziekanat studiów …….…… stopnia  

Potwierdzam przyjęcie 
kompletu wymaganych 

dokumentów 
(najpóźniej na 5 dni przed 

wyznaczonym terminem obrony) 

Dziekanat studiów ……….… stopnia  

 

Wyrażam zgodę na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego/magisterskiego*) 

i wyznaczam termin egzaminu na dzień …………………………. o godzinie ……………………...   

 
 

…………………..………………………   …………………..……………………… 
Data/Podpis Koordynatora Egzaminów Dyplomowych                 Data/Podpis Prodziekana 

*) niepotrzebne skreślić  
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KARTA INFORMACYJNA DYPLOMANTA 
DANE DO DYPLOMU 

 WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
 
Adres do korespondencji:     Warszawa, dnia........................................ 

      
................................................................. 

Kod pocztowy, miejscowość 

 
................................................................. 

Ulica, nr domu, nr mieszkania 

        Politechnika Warszawska 
..................................................................   Sekretariat Szkoły 
  Kontaktowy nr telefonu (w godz.9.00-15.00)   w miejscu 

 
..................................................................    
   PESEL 

 
..................................................................    
   E-mail 

 
 

Proszę o umieszczenie w dyplomie następujących moich danych osobowych: 
 

 
..............................................       ………..................................... ……...………................................. 

Pierwsze imię    Drugie imię             Nazwisko 

 
 

...........................................................        ……...……….......................................... 
      Data urodzenia          Miejsce urodzenia 

 
 

W załączeniu składam 5 sztuk (35 x 45 mm) fotografii do dyplomu ukończenia studiów (w tym 

jedna podpisana na odwrocie) oraz potwierdzenie opłaty za egzamin dyplomowy. 

 
 
 

................................................................... 
Podpis studenta 

 
 
 

Zgodność powyższych danych sprawdzono z dowodem osobistym nr…………………………………. 

 
 
 
............................... ...................................……. 

Data  Podpis pracownika Dziekanatu  
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   INFORMACJE DO SUPLEMENTU 
Proszę o umieszczenie w Suplemencie poniższych informacji: 

 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………Nr albumu………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia…..………………………………………………………….…………….. 

3. PESEL ………………………………………………………………………………………………… 

4. Udział w programach naukowych (np. Socrates, Erasmus, Mundus). Przedmioty zaliczone 

w ramach tych programów powinny być wpisane do indeksu z określeniem liczby godzin, 

punktów ECTS oraz oceną potwierdzoną przez Prodziekana ds. Nauczania 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Informacja o udziale w Kołach Naukowych (potwierdzenie dokumentem z dokładną datą, 

od kiedy do kiedy), pełnione funkcje w strukturach Wydziału i Uczelni 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Informacja o otrzymanych nagrodach (stypendia naukowe, stypendia MNiSW za wyniki 

w nauce i stypendia MNiSW za osiągnięcia sportowe – wymagany dokument 

potwierdzający) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.Przedmioty ponadprogramowe zaliczone w okresie studiów niewliczane do średniej ze 

studiów (nazwa przedmiotu, liczba godzin, ECTS, ocena potwierdzona przez Prodziekana 

ds. Nauczania ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8.Jeśli część studiów odbyta została w innej Uczelni podać jej nazwę oraz czas trwania 

studiów 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………………………………. 
            Podpis  
WIChIP2012  
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Wzór plakatu Wydanie: II 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 15.10.2020 

 

 

Praca dyplomowa inżynierska

Autor: Imię i Nazwisko

Nr albumu: 111111

Promotor:
Opiekun pomocniczy:

Rok akademicki: 2013/2014

Tytuł pracy dyplomowej inżynierskiej

Wprowadzenie

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj

wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Cel i zakres pracy

Celem pracy jest ….Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj

wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Zakres pracy obejmuje:

- Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

- Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

- Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

- Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Tytuł sekcji I (w zależności od treści pracy)

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj

wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj

wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Tutaj wpisz tekst

Tytuł sekcji II lub Wyniki (w zależności od treści pracy)

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj

wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Rys.1. Można wstawić przykładowe rysunki lub wykresy

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj

wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

kst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj

wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Wnioski

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj

wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst.

Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz tekst. Tutaj wpisz

tekst.
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Wzór podania o odpis dyplomu 

i suplement w języku obcym 
Wydanie: II 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 15.10.2020 
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Wzór podania o przedłużenie 

terminu złożenia pracy dyplomowej 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 15.10.2020 

 

 

…………………………………….……                    Warszawa, dnia ………………………... 
        Imię i nazwisko studenta 

    

…………………………………………. 
                   Nr albumu 

 

…………………………………………. 
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia) 

 

…………………………………………. 
                     Nr telefonu/E-mail 

       Do Prodziekana ds. Studiów 

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

PW 
 

   

 

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 

 
Proszę o przedłużenie terminu złożenia mojej pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*) 

do dnia …………………………………. . 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

     
 …………….……………………………… 

   Podpis studenta 
 

Opinia promotora pracy dyplomowej:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………. 
   Data/Podpis promotora 

 

Wyrażam zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia ………………….. 

 

…………………..………………………..………. 
    Data/Podpis Prodziekana 

*) niepotrzebne skreślić 
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Protokół Komisji Egzaminu 

Dyplomowego 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 24.03.2010 

Aktualizacja: 
15.10.2020 

 

 

………………………                                                                                    Warszawa, dnia ………………r. 
         Pieczęć Wydziału 

 

Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego 

Inżynierskiego 

Pan(i) …………………………………………………………         Nr albumu …………………………….. 

data urodzenia (dd. mm. rrrr) ………………………………… 

miejsce urodzenia …………………………………………….. 

student(ka) studiów stacjonarnych dziennych 

na kierunku   Inżynieria Chemiczna i Procesowa 

 uzyskał(a) zaliczenia wszystkich semestrów według planu studiów  …………………………………. 
(czas trwania studiów w semestrach/latach) 

 wykonał(a) pracę dyplomową na temat: 

(temat pracy dyplomowej w języku polskim) 

 

(temat pracy dyplomowej w jednym z następujących języków: angielskim*), francuskim*), hiszpańskim*), niemieckim*), rosyjskim*)) 

 

która na podstawie opinii opiekuna pracy …………………………………………………………………….. 

oraz recenzenta ………………………………………………………………………………………………… 

otrzymała ocenę ………………………. 
                                      (ocena z pracy dyplomowej) 

 przystąpił(a) do egzaminu dyplomowego w dniu ………………………, 
                                                                                                                    (dd.mm.rrrr) 

z którego uzyskał(a) ocenę …………………………… 
                                                                           (ocena z egzaminu dyplomowego) 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Egzaminu Dyplomowego postanowiła 

jednomyślnie
*)

 / większością głosów
*)

 nadać wyżej wymienionemu(ej) tytuł zawodowy inżyniera 

z ostateczną oceną wyniku studiów ………………………….. 

Dodatkowe wnioski i uwagi Komisji ………………………………………………………………………….. 

 

Przewodniczący Komisji:                                                                            Podpis Przewodniczącego Komisji: 

…………………………………….                                                            ……………………………………. 

Członkowie Komisji:                                                                                              Podpisy Członków Komisji: 

…………………………………….                                               …………………………………….     

…………………………………….                                                            ……………………………………. 

…………………………………….                                                            ……………………………………. 

…………………………………….                                                            ……………………………………. 

…………………………………….                                                            ……………………………………. 
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Protokół Komisji Egzaminu 

Dyplomowego 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 24.03.2010 

Aktualizacja: 
15.10.2020 

 

 

Pytania egzaminacyjne:       ocena odpowiedzi: 

 

1. .................................................................... 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

2. .................................................................... 

......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

......................................................................................................... 

.........................................................................................................   --------------------- 

3.  ........................................................................ 

..........................................................................................................   

..........................................................................................................  --------------------- 

.........................................................................................................   

.........................................................................................................   --------------------- 

4. ........................................................................   

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

 

Uwagi specjalne: 

 

Średnia ocen ze studiów  [SO]     = .............. * 0,6 =     .......................... 

 

Ocena pracy dyplomowej [PD]   = .............. * 0,3 =     .......................... 

 

Ocena egzaminu dyplomowego [ED]  = .............. * 0,1 =     .......................... 

             

                                                                  =      _ , _ _     

 

Ostateczny wynik studiów = 0,6 * SO + 0,3 * PD + 0,1 * ED  

 

Ostateczny wynik studiów: _ , _ _   słownie ………………………. 

 

 

………………………………………….. 
          data i podpis Kierownika Dziekanatu 

lub osoby upoważnionej przez Dziekana Wydziału 

 

* ) niepotrzebne skreślić  
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Protokół Komisji Egzaminu 

Dyplomowego 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 24.03.2010 

Aktualizacja: 
15.10.2020 

 

 

………………………                                                                                    Warszawa, dnia ………………r. 
         Pieczęć Wydziału 

 

Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego 

Magisterskiego  

Pan(i) …………………………………………………………        Nr albumu …………………………….. 

data urodzenia (dd. mm. rrrr) ………………………………… 

miejsce urodzenia …………………………………………….. 

student(ka) studiów stacjonarnych dziennych 

na kierunku  Inżynieria Chemiczna i Procesowa 

specjalności ……………………………………………………………………………………………………. 

 uzyskał(a) zaliczenia wszystkich semestrów według planu studiów  …………………………………. 
(czas trwania studiów w semestrach/latach) 

 wykonał(a) pracę dyplomową na temat: 

(temat pracy dyplomowej w języku polskim) 

 

(temat pracy dyplomowej w jednym z następujących języków: angielskim*), francuskim*), hiszpańskim*), niemieckim*), rosyjskim*)) 

 

która na podstawie opinii opiekuna pracy …………………………………………………………………….. 

oraz recenzenta ………………………………………………………………………………………………… 

otrzymała ocenę ………………………. 
                                      (ocena z pracy dyplomowej) 

 przystąpił(a) do egzaminu dyplomowego w dniu ………………………, 
                                                                                                                      (dd.mm.rrrr) 

z którego uzyskał(a) ocenę …………………………… 
                                                                           (ocena z egzaminu dyplomowego) 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Egzaminu Dyplomowego postanowiła 

jednomyślnie
*)

 / większością głosów
*)

 nadać wyżej wymienionemu(ej) tytuł zawodowy magistra inżyniera 

z ostateczną oceną wyniku studiów ………………………….. 

Dodatkowe wnioski i uwagi Komisji ………………………………………………………………………….. 

 

Przewodniczący Komisji:                                                                            Podpis Przewodniczącego Komisji: 

…………………………………….                                                            ……………………………………. 

Członkowie Komisji:                                                                                              Podpisy Członków Komisji: 

…………………………………….               …………………………………….     

…………………………………….                                                            ……………………………………. 

…………………………………….                                                            ……………………………………. 

…………………………………….                                                            ……………………………………. 

…………………………………….                                                            ……………………………………. 
 



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-4.5-1-12 

Strona 4 z 4 
Protokół Komisji Egzaminu 

Dyplomowego 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 24.03.2010 

Aktualizacja: 
15.10.2020 

 

 

 Pytania egzaminacyjne:       ocena odpowiedzi: 

 

1. .................................................................... 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

2. .................................................................... 

......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

......................................................................................................... 

.........................................................................................................   --------------------- 

3.  ........................................................................ 

..........................................................................................................   

..........................................................................................................  --------------------- 

.........................................................................................................   

.........................................................................................................   --------------------- 

4. ........................................................................   

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  --------------------- 

 

Uwagi specjalne: 

 

Średnia ocen ze studiów  [SO]     = .............. * 0,6 =     .......................... 

 

Ocena pracy dyplomowej [PD]   = .............. * 0,3 =     .......................... 

 

Ocena egzaminu dyplomowego [ED]  = .............. * 0,1 =     .......................... 

             

                                                                  =      _ , _ _     

 

Ostateczny wynik studiów = 0,6 * SO + 0,3 * PD + 0,1 * ED  

 

Ostateczny wynik studiów: _ , _ _   słownie ………………………. 

 

 

………………………………………….. 
          data i podpis Kierownika Dziekanatu 

lub osoby upoważnionej przez Dziekana Wydziału 

 

* ) niepotrzebne skreślić  



PROCEDURA REALIZACJI PROCESU DYPLOMOWANIA 

I EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

NA TERENIE WYDZIAŁU INŻYNIERII CHEMICZNEJ i PROCESOWEJ 

1. Po uzgodnieniu z promotorem student zgłasza mailowo do dziekanatu chęć przystąpienia do 

egzaminu dyplomowego, potwierdzając, że posiada absolutorium. Jako załącznik do wiadomości 

student przesyła plik z pracą dyplomową w formacie pdf.  

2. Dziekanat oblicza średnią ważoną ocen studenta oraz generuje wstępną wersję suplementu w 

formie pliku PDF na podstawie informacji zawartych w systemie USOS. Tekst suplementu jest 

wysyłany mailowo do studenta do weryfikacji wraz ze wzorami dokumentów do wypełnienia.  

3. Student przesyła mailowo do dziekanatu: 

a) podanie o egzamin dyplomowy, z określeniem formy jego realizacji: 

w trybie zdalnym lub na terenie Wydziału 

b) wypełnioną kartę informacyjną dyplomanta, 

c) wypełniony wniosek o wydanie dyplomu i suplementu, 

d) informacje do suplementu, 

e) stronę tytułową wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim, 

f) oświadczenie autora pracy dyplomowej, 

g) wypełnioną ankietę dla Biura Karier PW, 

h) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu i suplementu. 

 

4. Zgodność treści suplementu oraz obliczonej średniej ważonej ocen student potwierdza w 

dziekanacie drogą mailową. 

5. Wydziałowa i ogólnouczelniana karta obiegowa jest wypełniana przez dziekanat po uzyskaniu 

informacji z poszczególnych jednostek PW i akceptowana przez Dziekana. 

6. Dziekanat przekazuje koordynatorowi egzaminów dyplomowych podanie studenta o egzamin 

dyplomowy. 

7. Koordynator egzaminów dyplomowych ustala termin i skład komisji egzaminu dyplomowego. 

8. Dziekan zatwierdza termin egzaminu i skład komisji egzaminu dyplomowego. 

9. Informacje do systemu APD są wprowadzane zgodnie z normalną procedurą procesu 

dyplomowania. 

10. W dniu egzaminu dyplomowego organizowanego na terenie Wydziału student na 1 godzinę przed 

jego rozpoczęciem dostarcza do dziekanatu oryginały dokumentów przesłanych wcześniej drogą 

mailową, wydrukowany tekst pracy dyplomowej (bez okładek wydziałowych) wraz z podpisanym 

oświadczeniem autora pracy oraz zdjęcia do dyplomu.  

11. W przypadku egzaminu dyplomowego realizowanego w trybie zdalnym dyplomant jest 

zobowiązany do dostarczenia pocztą zwykłą lub kurierską przed dniem egzaminu dyplomowego 

oryginały dokumentów związanych z procesem dyplomowania, wydrukowany tekst pracy 

dyplomowej (bez okładek wydziałowych) wraz z podpisanym oświadczeniem autora pracy oraz 

zdjęcia do dyplomu 

12. Student może uzyskać w dziekanacie dla własnych potrzeb jedną wydziałową okładkę pracy 

dyplomowej.  

MH.1.2020 

Załącznik Z-ICh-4.5.1-13 Zasady dyplomowania w czasie zdalnej działalności Wydziału  
do Procedury P-ICh-4.5-1 Proces dyplomowana   
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KOŁA NAUKOWE Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 11.05.2010 

Aktualizacja: 
21.10.2020 

 

1. Zakres procedury  

Procedura ma na celu ustalenie zasad powoływania, działania i odwoływania kół 

naukowych działających w ramach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki 

Warszawskiej. Obecnie na Wydziale działa Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej 

i Procesowej. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Prodziekan ds. Studiów,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. studenckiego ruchu naukowego 

• Nauczyciele akademiccy - opiekunowie kół, wyznaczeni przez Prodziekana ds. 

Studenckich.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Koło naukowe może powstać na wniosek studentów, za zgodą Dziekana Wydziału.  

3.2. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki 

Warszawskiej. 

3.3. Działalność Koła wspiera i koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. studenckiego ruchu 

naukowego. 

3.4. Organami Koła są: 

• Zarząd, liczący 5 osób, 

• Walne Zebranie. 

3.5. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie w wyborach tajnych, na okres jednego roku 

akademickiego. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego Koła, Zastępcę 

Przewodniczącego oraz Sekretarza. Odwołanie Zarządu odbywa się przez głosowanie 

tajne, na ogólnych zasadach. 
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KOŁA NAUKOWE Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 11.05.2010 

Aktualizacja: 
21.10.2020 

 

3.6. Przewodniczący Koła lub jego Zastępca reprezentuje Koło i może składać jednoosobowo 

oświadczenia woli w imieniu Zarządu i Koła. 

3.7. Przewodniczący Koła przynajmniej raz w roku zwołuje Walne Zebranie. 

3.8. Praca organów Koła ma charakter społeczny. 

3.9.  Członkiem zwyczajnym może być każdy student lub doktorant Politechniki 

Warszawskiej zainteresowany problematyką naukową Koła. 

3.10. Członkiem honorowym może zostać absolwent Politechniki Warszawskiej, nauczyciel 

akademicki lub inna osoba, która posiada szczególne zasługi dla rozwoju Koła. 

3.11.  Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy decyzji Przewodniczącego Koła na 

podstawie pisemnego wniosku złożonego przez kandydata na członka. 

Członkostwo honorowe nabywa się na mocy decyzji Przewodniczącego Koła, na 

wniosek Walnego Zebrania. 

3.12. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze: 

• środków przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu, 

• środków adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni. 

3.13.  Rozwiązanie Koła następuje na drodze: 

• uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy członków Koła, 

• uchwały Senatu podjętej na wniosek Rektora, gdy działalność Koła przynosi szkody 

Uczelni wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, Statutu 

Uczelni lub Regulaminu Koła. 

4. Działanie procedury w przypadku ograniczenia stacjonarnej działalności Wydziału 

W okresie objętym ograniczeniami w stacjonarnej działalności Wydziału, 

funkcjonowanie Koła Naukowego opiera się na zdalnej komunikacji i dotychczas 
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prowadzonych inicjatywach promocyjno-informacyjnych w mediach społecznościowych oraz 

kanałach informacyjnych. 

 

5. Dokumenty związane  

5.1 Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej 

5.2 Regulamin Koła Naukowego 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura obejmuje proces obsługę studentów od momentu zatwierdzenia list osób 

przyjętych na pierwszy rok studiów przez Rektora, Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną 

i Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do dnia Inauguracji.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studenckich,  

• Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR),  

• Pracownicy Dziekanatu.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Zakładanie teczki osobowej studenta  

Po otrzymaniu list przyjętych na pierwszy rok studiów pracownicy Dziekanatu 

zakładają teczki nowoprzyjętym studentom, w których umieszczają dokumenty osobowe 

otrzymane od Sekretarza WKR wydrukowane z systemu rekrutacyjnego. Teczki uszeregowane 

według lat studiów przechowywane są w zabezpieczonych szafach. Po ukończeniu studiów 

przez studenta teczka przekazywana jest do archiwum Działu ds. Studiów PW. 

3.2. Przygotowanie i wydanie legitymacji i aktów immatrykulacyjnych 

Pracownik Dziekanatu przygotowuje legitymacje studenckie i akty immatrykulacyjne. 

W tym celu:  

• na otrzymane z Centrum Informatyzacji PW legitymacje pracownik Dziekanatu nakleja 

hologram z datą ważności na cały semestr,  

• legitymacje zostają wpisane do ksiąg ścisłego zarachowania, w których studenci 

potwierdzają własnoręcznym podpisem ich odbiór. Dodatkowo studenci potwierdzają 

odbiór legitymacji na osobnym, wygenerowanym indywidualnie dla każdego studenta 

w systemie USOS druku, który przechowywany jest w teczce osobowej.  
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• pracownik Dziekanatu drukuje imienne akty immatrykulacyjne z systemu USOS, 

• na uroczystej Inauguracji, w której biorą udział Dziekan, Prodziekani, Kierownicy 

jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście, odbywa się ślubowanie kandydatów. 

Następnie Dziekan wręcza akt immatrykulacyjny każdemu studentowi.  

3.3. Powołanie opiekuna pierwszego roku  

Decyzją Prodziekana ds. Studiów zostaje powołany opiekun pierwszego roku, który 

zostaje przedstawiony studentom podczas uroczystej Inauguracji.  

4. Działanie procedury w przypadku ograniczenia stacjonarnej działalności Wydziału 

W okresie objętym ograniczeniami w stacjonarnej działalności Wydziału przebieg 

Immatrykulacji podlega obostrzeniom przewidzianym aktualnymi zarządzeniami Władz 

Wydziału. 

 

5. Dokumenty związane  

4.1 Zarządzenie Rektora w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych (wydawane dla 

każdego roku akademickiego). 

4.2 Procedura P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentami.  

 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura obejmuje proces obsługi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie 

prowadzenia spraw osobowych studentów oraz ewidencjonowania ich osiągnięć.  

 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan  

• Prodziekan ds. Studiów, 

• Prodziekan ds. Studenckich, 

• Pracownicy Dziekanatu. 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Podział na grupy dziekańskie  

Na początku roku akademickiego pracownik Dziekanatu przydziela do grup 

dziekańskich studentów, którzy:  

a) znaleźli się na zatwierdzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną liście 

nowoprzyjętych studentów, 

b) zaliczyli poprzedni rok studiów (w przypadku I roku studiów I stopnia – pierwszy 

semestr). W takim przypadku powtarzany jest przydział z poprzedniego roku/semestru. 

W przypadku studentów powtarzających dany semestr lub poszczególne przedmioty 

(studentów urlopowanych) lub uzupełniających braki (studentów zapisanych warunkowo na 

kolejny semestr, studentów realizujących różnice programowe) lub uczestniczących 

w zajęciach z danego przedmiotu awansem umieszcza się adnotacje dotyczące rodzaju 

powtarzanych przedmiotów.  

Liczebność grup dziekańskich określa Rozporządzenie Rektora.  

3.2. Organizacja sesji egzaminacyjnej i zaliczenie semestru  

 

Przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej:  



 

PROCEDURA Symbol: P-ICh-4.7-2 

Strona 2 z 4 SPRAWY OSOBOWE I 

EWIDENCJONOWANIE OSIĄGNIĘĆ 

STUDENTÓW 

Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 

Data: 
24.03.2010 

aktualizacja: 

21.10.2020 

 

• ustalany jest harmonogram sesji egzaminacyjnej. Jest on uzgodniony przez 

reprezentantów Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, za pośrednictwem 

opiekunów poszczególnych lat studiów z prowadzącymi przedmiot i przekazany do 

Działu organizacyjnego. Po zatwierdzeniu przez Prodziekana ds. Studiów 

harmonogram zostaje podany do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń lub/i 

wydziałowej stronie internetowej (nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem sesji),  

• na indywidualną prośbę studenta pracownik Dziekanatu może wydać kartę okresowych 

osiągnięć studenta.  

 Przed zakończeniem roku akademickiego:  

• kierownicy przedmiotów wypełniają protokoły ocen końcowych w systemie USOS, 

drukują je i podpisują, a następnie dostarczają do Dziekanatu. 

• na podstawie wpisanych przez Kierowników przedmiotów ocen Dziekanat 

przeprowadza w systemie USOS rejestrację studentów na kolejny rok/semestr studiów. 

W systemie obliczana jest suma uzyskanych przez studenta punktów ECTS i na jej 

podstawie ustawiany jest status na kolejny semestr lub dokonywane jest skreślenie 

z listy studentów,  

• studenci, którzy nie uzyskali do końca roku akademickiego 100% wszystkich punktów 

ECTS w danym roku studiów, ale uzyskali minimalną liczbę wymaganą do rejestracji 

zostają automatycznie warunkowo zarejestrowani  na kolejny rok/semestr studiów, 

• studenci, którzy nie uzyskali do końca roku akademickiego 100% wszystkich punktów 

ECTS w danym roku studiów i nie otrzymali rejestracji warunkowej na kolejny 

rok/semestr mogą złożyć do Prodziekana ds. Studiów podanie z uzasadnieniem o:  

− urlop niewarunkowany, 

− powtarzanie roku studiów, 

− przystąpienie do egzaminu komisyjnego, 

− urlop zdrowotny,  

− urlop losowy,  

− urlop okolicznościowy. 
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Prodziekan ds. Studiów podejmuje decyzję zgodnie z Regulaminem Studiów. Wzory 

podań zawiera procedura P-ICh-4.7-4.  

Po zakończeniu roku akademickiego studenci, którzy zostali zarejestrowani na kolejny 

rok/semestr studiów składają w Dziekanacie legitymacje w celu przedłużenia ich ważności.  

 

3.3. Powtarzanie przedmiotu lub roku studiów 

Studenci, którzy decyzją Prodziekana ds. Studiów zostali skierowani na powtarzanie roku 

studiów lub przedmiotów mają możliwość ubiegania się o zgodę na rozliczanie zajęć awansem. 

Odpowiednie podanie muszą złożyć przed rozpoczęciem semestru. Wzór podania o zgodę na 

uczestniczenie w zajęciach zawiera procedura P-ICh-4.7-4.  

W przypadku powtarzania niezaliczonych przedmiotów studenci zobowiązani są do 

wniesienia opłaty za powtarzanie przedmiotów.  

 

3.4. Skreślenie z listy studentów  

Studenci, którzy nie rozliczyli sesji egzaminacyjnej w terminie lub nie zaliczyli zaległych 

przedmiotów (dotyczy studentów wpisanych warunkowo na kolejny semestr), i nie zwrócili się 

z odpowiednim podaniem zostają decyzją Dziekana skreśleni z listy studentów.  

Student zostaje powiadomiony listem poleconym wysyłanym za potwierdzeniem odbioru 

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego skreślenia z listy studentów, od 

czego przysługuje mu 7-dniowy termin na odwołanie. Jeżeli student w tym czasie nie odwoła 

się, wystawiona zostaje decyzja o skreśleniu z listy studentów. 

Studentom skreślonym przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. 

Jeżeli student nie odwoła się w tym terminie od decyzji o skreśleniu, decyzja się uprawomocnia.  

3.5 Czynności dodatkowe 

W trakcie trwania semestru student może ubiegać się wystawienie przez Dziekanat 

następujących zaświadczeń:  

• Zaświadczenie wymagane przy ubieganiu się o kredyt,  

• Zaświadczenie potwierdzające status studenta,  
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• Zaświadczenie do ZUS, 

• Zaświadczenie do KRUS, 

• Zaświadczenie do zakładu pracy, 

• Zaświadczenie o byciu studentem. 

 

Pracownik Dziekanatu przekazuje do Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Spraw 

Studenckich PW informację o studentach niepełnosprawnych.  

 

3.6 Przechowywanie dokumentów 

• wszelkie podania oraz inne dokumenty są przechowywane w teczkach osobowych 

studentów,  

• pracownik Dziekanatu odpowiedzialny za archiwizację na Wydziale przygotowuje 

w odpowiednio opisanych teczkach inne dokumenty związane z tokiem studiów, które 

przechowywane są na Wydziale przez okres dwóch lat.  

4. Działanie procedury w przypadku ograniczenia stacjonarnej działalności Wydziału 

W okresie ograniczenia stacjonarnej działalności Wydziału wszelkie podania i wnioski 

powinny być dostarczane pocztą lub osobiście w określone dni i godziny poprzez skrzynkę 

podawczą znajdującą się na recepcji Wydziału. 

 

5. Dokumenty związane  

4.1 Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej 

4.2 Zarządzenie Rektora w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 

4.3 Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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1. Zakres procedury  

Procedura dotyczy przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów, zapomóg 

i nagród studentom Wydziału.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studenckich,  

• Kierownik Dziekanatu,  

• Pracownik Dziekanatu odpowiedzialny za sprawy stypendialne,  

• Członkowie Wydziałowej Komisji Stypendialnej (WKS).  

 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

Studenci mają możliwość uzyskania pomocy materialnej i socjalnej w formie:  

• stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe 

lub osiągnięcia artystyczne,  

• stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów, 

• stypendium socjalnego,  

• stypendium  dla osób niepełnosprawnych,  

• miejsca w Domu Studenckim,  

• zapomogi,  

• stypendium MNiSW,  

• innych stypendiów (np. stypendium Senatu PW, stypendium dla osób wyjeżdżających 

w ramach programu ATHENS lub ERASMUS).  

 

3.1. Powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej, jej kadencja i zadania  

W ciągu tygodnia od rozpoczęcia roku akademickiego Wydziałowa Rada Samorządu 

Studentów składa wniosek do Rektora o powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

(WKS). Rektor powołuje na okres jednego roku akademickiego WKS liczącą minimum 

3 osoby, wśród których większość stanowią studenci. W skład Komisji wchodzą: 

• przewodniczący Komisji wyznaczony przez Rektora spośród pracowników Wydziału,  
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• studenci delegowani przez wydziałowy organ Samorządu Studentów w liczbie co 

najwyżej 5 osób, 

• pracownicy Wydziału. 

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wpływających podań i przyznawanie odpowiedniej 

pomocy materialnej.  

 

3.2.  Przyznawanie stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie 

wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne 

 

Tryb przyznawania stypendium rektora reguluje Regulamin świadczeń dla studentów 

Politechniki Warszawskiej na dany rok akademicki stanowiący załącznik do odpowiedniego 

Zarządzenia Rektora opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej PW. Stypendia 

rektora przyznawane są za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 

uzyskane w poprzednim roku akademickim na zasadach konkursu.  

Tryb przyznawania stypendium obejmuje szczególności następujące etapy:  

a) student ubiegający się o przyznanie stypendium pobiera odpowiedni formularz 

w Dziekanacie lub ze strony internetowej Politechniki Warszawskiej (Z-ICh-4.7-3-1), 

b) wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w Dziekanacie w 

terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego lub od początku semestru 

w przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim, 

c) listy rankingowe sporządza się wg kryteriów ustalonych w porozumieniu z Wydziałową 

Radą Samorządu Studentów. Stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej 

niż 8% liczby wszystkich studentów (z wykluczeniem studentów przyjętych na 

pierwszy rok studiów będących laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego 

lub olimpiad międzynarodowych), 

d) po sporządzeniu list rankingowych studenci zostają powiadomieni o przyznanym 

stypendium,  

e) pracownik Dziekanatu odpowiedzialny za sprawy stypendialne wprowadza do 

komputerowego systemu obsługi stypendiów dane dotyczące rodzaju stypendium, 

wysokości przyznanego stypendium i numeru konta, 
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f) decyzje o przyznanych stypendiach umieszczane są na listach z zachowaniem zasad 

ochrony danych osobowych i podawane do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń,  

g) podpisane listy stypendialne (w wersji papierowej) przesyłane są do Kwestury 

Politechniki Warszawskiej, gdzie dokonywane są przelewy na konta osobiste 

studentów,  

h) stypendia rektora mogą być przyznane  na okres 5 miesięcy (semestr) lub na okres 10 

miesięcy (rok akademicki). 

 

3.3. Przyznawanie stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów 

Tryb przyznawania stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów jest analogiczny 

jak w punkcie 3.2 z tą różnicą, że student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 

egzaminu maturalnego składa wniosek (Z-ICh-4.7-3-2), do którego dołącza odpowiednio: 

a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego 

lub olimpiady międzynarodowej, 

b) zaświadczenie od właściwego związku sportowego o uzyskaniu miejsca medalowego 

we współzawodnictwie sportowym o co najmniej tytuł Mistrza Polski.  

 

3.4. Przyznawanie stypendium socjalnego 

Tryb przyznawania stypendium socjalnego reguluje Regulamin świadczeń dla studentów 

Politechniki Warszawskiej na dany rok akademicki stanowiący załącznik do odpowiedniego 

Zarządzenia Rektora. 

Tryb przyznawania stypendium socjalnego obejmuje w szczególności następujące etapy:  

a) student ubiegający się o przyznanie stypendium  pobiera w Dziekanacie lub ze strony 

internetowej Politechniki Warszawskiej odpowiednie formularze potrzebne przy 

składaniu wniosku (Z-ICh-4.7-3-3), wypełnia je, uzupełnia o dokumenty 

zaświadczające o dochodach członków rodziny (Z-ICh-4.7-3-4, Z-ICh-4.7-3-5 i Z-ICh-

4.7-3-6), 

b) komplet wypełnionych dokumentów student składa w terminie 2 tygodni od 

rozpoczęcia roku akademickiego lub od początku semestru w przypadku studentów, 

którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim, 
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c) pracownik Dziekanatu odpowiedzialny za stypendia przyjmuje wniosek, sprawdza 

załączoną dokumentację, oblicza wysokość stypendium w zależności od dochodów na 

jednego członka rodziny i udostępnia całą dokumentację Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej,  

d) Wydziałowa Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski i przyznaje stypendia, w decyzji 

podając wysokość ich ostatecznej kwoty. 

 

Dalsza procedura jak w punkcie 3.2. e – g.  

Stypendia przyznawane są na okres do 10 miesięcy (od października do lipca) za 

wyjątkiem stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, które przyznawane jest na okres 

9 miesięcy. 

Studenci mogą również składać wnioski o stypendium socjalne poza początkowym 

terminem składania tj. przez cały rok. W takim przypadku Komisja ma miesiąc na ich 

rozpatrzenie, a stypendium zostaje przyznane na krótszy okres bez wyrównania.  

 

3.5. Przyznawanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  

 Tryb przyznawania stypendium reguluje Regulamin świadczeń dla studentów 

Politechniki Warszawskiej na dany rok akademicki stanowiący załącznik do odpowiedniego 

Zarządzenia Rektora. Student ubiegający się o przyznanie stypendium pobiera odpowiedni 

formularz w Dziekanacie lub ze strony internetowej Politechniki Warszawskiej  

(Z-ICh-4.7-3-7). Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 

wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności student składa w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia 

roku akademickiego lub od początku semestru w przypadku studentów, którzy rozpoczęli 

naukę w semestrze letnim. Wydziałowa Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski i przyznaje 

stypendia. Dalsza procedura jak w punkcie 3.2. e - g. Stypendia dla niepełnosprawnych 

przyznawane są na rok akademicki. Studenci mogą również składać wnioski o stypendium dla 

osób niepełnosprawnych poza początkowym terminem składania tj. przez cały rok. W takim 

przypadku Komisja ma miesiąc na ich rozpatrzenie, a stypendium zostaje przyznane na krótszy 

okres bez wyrównania. 

 

3.6. Przyznawanie stypendium MNiSW  
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Wniosek o stypendium ministra przygotowuje wyznaczony przez Rektora pracownik  

uczelni  (koordynator),  który  w  tym  celu  zakłada  konto „redaktora wniosków” w systemie 

ZSUN/OSF. Koordynator  tworzy  wnioski  dla  poszczególnych  studentów,  którzy wystąpili 

o złożenie wniosku. W wypełnianiu wniosku może uczestniczyć student, któremu koordynator 

może założyć konto „redaktora pomocniczego”. Student, po otrzymaniu od koordynatora 

loginu i hasła, może edytować cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć czy 

załączniki. Po wypełnieniu danych we  wniosku student  informuje  koordynatora  

o zakończeniu edycji wniosku. Koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność  

danych dotyczących  studiów  (rok,  kierunek,  etc.)  oraz  osiągnięć ze  stanem faktycznym. 

Koordynator może korygować osiągnięcia, a w przypadku konieczności uzupełnienia danych 

–wystąpić o to do studenta. Po zakończonej edycji wniosku koordynator generuje wnioski 

i przedstawia je Rektorowi do podpisu elektronicznego. Elektronicznie podpisane wnioski  

przesyłane są do  Ministerstwa  przez koordynatora  wyłącznie  za  pośrednictwem  systemu  

OSF. W przypadku przyznania stypendium MNiSW pracownik Dziekanatu odpowiedzialny za 

sprawy stypendialne wprowadza do komputerowego systemu obsługi stypendiów dane 

dotyczące rodzaju stypendium, wysokości przyznanego stypendium i numer konta studenta. 

Dalsza procedura jak w punkcie 3.2. f – g. 

.  

3.7. Przyznanie miejsca w Domu Studenckim  

Tryb przyznawania miejsca w Domu Studenckim regulują opracowywane przez 

Samorząd Studentów PW i akceptowane przez Prorektora ds. Studenckich Zasady 

przyznawania miejsc w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej w Akcjach 

Kwaterunkowych  na dany rok akademicki  z uwzględnieniem zasad przydziału miejsc w Domu 

Studenckim w oparciu o harmonogram kwaterowania (wszystko jako dokumenty związane). 

 

3.8. Przyznawanie zapomogi  

Tryb przyznawania zapomogi reguluje Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki 

Warszawskiej na dany rok akademicki stanowiący załącznik do odpowiedniego Zarządzenia 

Rektora.   

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi pobiera odpowiedni formularz 

w Dziekanacie lub ze strony internetowej Politechniki Warszawskiej (Z-ICh-4.7-3-8). Student 
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składa w Dziekanacie wypełniony wniosek o przyznanie zapomogi wraz z uzasadnieniem. 

Wydziałowa Komisja Stypendialna rozpatruje wniosek i jeśli uznaje go za zasadny ustala 

wysokość zapomogi. Dalsza procedura jak w punkcie 3.2. e, g– h.  

 

3.9 Inne stypendia   

Prodziekan ds. Studenckich, poprzez stosowne informacje zamieszczone na stronie 

internetowej Wydziału, w dziale dotyczącym studiów, przedstawia uaktualnianą semestralnie 

ofertę stypendiów dostępnych dla studentów Wydziału, a fundowane przez instytucje 

zewnętrzne współpracujące z Politechniką Warszawską lub Wydziałem albo ze środków 

Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej. W przypadku postępowań 

konkursowych dotyczących oferty stypendialnej instytucji zewnętrznych obowiązują 

wewnętrzne regulaminy, których kryteria ustalają fundatorzy stypendiów. W przypadku 

stypendiów fundowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej 

obowiązuje tryb określony w odpowiednim zarządzeniu Rektora, a wnioski należy składać do 

Biura Spraw Studenckich PW. 

 

4. Działanie procedury podczas ograniczenia stacjonarnej działalności Wydziału 

W przypadkach ograniczenia stacjonarnej działalności Wydziału posiedzenia Komisji 

mogą być przeprowadzane, a uchwały podejmowane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających w szczególności: 

• transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między członkami Komisji, 

• wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym. 

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium rektora powinny być dostarczone w 

oryginale za pośrednictwem poczty bądź osobiście w określone dni i godziny poprzez skrzynkę 

podawczą znajdującą się na recepcji Wydziału. Wnioski o stypendium dla osób 

niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogę mogą być składane przez system USOS Web. 

 

5. Dokumenty związane  

4.1 Regulamin Studiów. 

4.2 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.  
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4.3 Dokument Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej: Zasady przyznawania miejsc 

w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej w Akcjach Kwaterunkowych na dany 

rok. 

4.4 Harmonogram kwaterowania. 

 

6. Załączniki 

6.1. Z-ICh-4.7-3-1 Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia 

naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne 

6.2. Z-ICh-4.7-3-2 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów 

6.3. Z-ICh-4.7-3-3 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

6.4. Z-ICh-4.7-3-4 Oświadczenie studenta lub członka jego rodziny o wysokości dochodu 

niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

6.5. Z-ICh-4.7-3-5 Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku 

kalendarzowym 

6.6. Z-ICh-4.7-3-6 Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym 

6.7. Z-ICh-4.7-3-7 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  

6.8. Z-ICh-4.7-3-8 Wniosek o przyznanie zapomogi 

 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



Załącznik Z-ICh-4.7-3-1 
do Procedury P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej  







Załącznik Z-ICh-4.7-3-2 
do Procedury P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej 



Załącznik Z-ICh-4.7-3-3 
do Procedury P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej 





Załącznik Z-ICh-4.7-3-4 
do Procedury P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej 





Załącznik Z-ICh-4.7-3-5 
do Procedury P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej 



Załącznik Z-ICh-4.7-3-6 
do Procedury P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej 



Załącznik Z-ICh-4.7-3-7 
do Procedury P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej 





Załącznik Z-ICh-4.7-3-8 
do Procedury P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej 
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1. Zakres procedury  

Procedura obejmuje procesy związane z rozpatrywaniem podań, wniosków i odwołań 

kierowanych przez studentów do Dziekana i Prodziekana ds. Studiów.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan lub osoba upoważniona przez niego do rozpatrywania podań, wniosków i 

odwołań,  

• Prodziekan ds. Studiów.  

 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

Podania, wnioski i odwołania kierowane są do Dziekana i Prodziekana ds. Studiów w 

celu podjęcia odpowiednich decyzji i rozpatrywane są bezzwłocznie. Przy składaniu 

jakichkolwiek podań, wniosków czy odwołań student jest zobowiązany do przedłożenia 

indeksu, aktualnej karty okresowych osiągnięć i ewentualnie legitymacji studenckiej.  

Jeśli student nie zgadza się z decyzją wydaną przez Dziekana, może wystąpić z 

odwołaniem skierowanym przez Dziekana do Rektora PW. Dziekan zobowiązany jest do 

sporządzenia opinii w przedmiotowej sprawie w terminie nieprzekraczającym 7 dni. 

Następnie przekazuje zaopiniowane pismo studenta do Rektora. Rektor podejmuje decyzję i 

powiadamia o tym Dziekana. Wszystkie podania, wnioski i odwołania pozostają jako 

dokumenty w teczce studenta.  

Zasady rozpatrywania podań, wniosków i odwołań są zgodne z ustaleniami Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego.  

4. Podania kierowane do Dziekana i Prodziekana ds. Studiów  

4.1. Podanie o udzielenie urlopu w odbywaniu studiów 

Student może wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu w odbywaniu studiów w 

zakresie zgodnym z regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej. Podanie składane 

jest w Dziekanacie Wydziału. Wzór formularza znajduje się w załączniku (Z-ICh-4.7-4-1).  
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4.2. Podanie o wyrażenie zgody na uczęszczanie awansem na wybrane zajęcia  

Student, który nie zaliczył roku studiów, może zwrócić się do Prodziekana ds. Studiów 

z prośbą o wyrażenie zgody na uczęszczanie awansem na wybrane zajęcia. Warunkiem 

pozytywnego rozpatrzenia sprawy jest również uzyskanie zgody prowadzącego zajęcia. Wzór 

formularza znajduje się w załączniku (Z-ICh-4.7-4-2).  

4.3. Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów 

Student, który nie uzyskał w terminie zaliczenia roku studiów, może zwrócić się do 

Prodziekana ds. Studiów z podaniem o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów. Wzór 

formularza znajduje się w załączniku (Z-ICh-4.7-4-3). 

4.4. Podanie o wznowienie studiów  

Osoba, która została skreślona z listy studentów, może zwrócić się do Dziekana z 

prośbą o wyrażenie zgody na wznowienie studiów. Prodziekan podejmuje decyzję o 

wznowieniu studiów studenta na odpowiedni semestr oraz ustala listę przedmiotów do 

uzupełnienia. Wzór formularza znajduje się w załączniku (Z-ICh-4.7-4-4). 

4.5. Podanie o komisyjny egzamin/zaliczenie przedmiotu  

Student, który uważa, że nie uzyskał zaliczenia przedmiotu z powodu braku 

obiektywizmu prowadzącego przedmiot może, w terminie 3 dni od ogłoszenia wyniku, 

odwołać się do Prodziekana ds. Studiów z prośbą o przeprowadzenie komisyjnego 

egzaminu/zaliczenia przedmiotu. Podanie takie wraz z uzasadnieniem należy złożyć na 

formularzu podania ogólnego (Z-ICh-4.7-4-6). Po uzyskaniu zgody Prodziekana zostaje 

przeprowadzony komisyjny egzamin/zaliczenie, który powinien odbyć się w terminie do 7 dni 

od daty złożenia podania. Egzamin/zaliczenie odbywa się przed komisją, której przewodniczy 

Prodziekan ds. Studiów lub osoba przez niego wyznaczona. W skład komisji wchodzi 

powołany przez Prodziekana egzaminator (specjalista z zakresu danego przedmiotu) oraz 

prowadzący przedmiot. Na wniosek studenta skład komisji może zostać poszerzony o 

przedstawiciela Samorządu Studenckiego, opiekuna roku lub grupy.  
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4.6 Podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia 

Student innej Uczelni lub innego Wydziału PW może zwrócić się do Dziekana z prośbą 

o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia. Wzór formularza znajduje się w załączniku  

(Z-ICh-4.7-4-5). 

4.7. Podanie o zmianę uczelni, wydziału lub kierunku studiów 

Student, który nie ma żadnych zaległości związanych z tokiem studiów, może zwrócić 

się do Prodziekana ds. Studiów z prośbą o przeniesienie na inną Uczelnię/Wydział/kierunek. 

Przeniesienie studenta na inną Uczelnię czy Wydział następuje na wniosek studenta, za zgodą 

Dziekana przyjmującego i Dziekana wydziału macierzystego, po wypełnieniu wszystkich 

obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących na Uczelni/Wydziale, które 

opuszcza. 

W przypadku zmiany kierunku lub specjalności należy powiadomić ponadto opiekuna 

kierunku/specjalności, którą student opuszcza i uzyskać zgodę opiekuna 

kierunku/specjalności, która go przyjmuje. Podanie o przeniesienie (wraz z uzasadnieniem) 

należy złożyć na formularzu podania ogólnego (Z-ICh-4.7-4-6). 

4.8. Podanie o równoległe uczęszczanie na drugi kierunek/specjalność studiów 

Student, który nie ma żadnych zaległości związanych z tokiem studiów, może za 

zgodą Dziekana studiować poza swoim kierunkiem/specjalnością/wydziałem. Podanie o takie 

studiowanie (wraz z uzasadnieniem) należy złożyć na formularzu podania ogólnego (Z-ICh-

4.7-4-6). Przyjęcie na drugi kierunek/specjalność następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwych opiekunów kierunków lub specjalności/dziekanów. 

4.9. Podanie o Indywidualny Tok Studiów 

Student, który zaliczył co najmniej cztery semestry ze średnią ocen co najmniej 4,2 

oraz uzyskał pisemną zgodę swego opiekuna naukowego może kształcić się wg 

indywidualnego programu studiów. W tym celu powinien zwrócić się do Prodziekana ds. 

Studiów z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie studiów według Indywidualnego 
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Toku Studiów. Podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć na formularzu podania ogólnego 

(Z-ICh-4.7-4-6). 

5. Dokumenty związane  

5.1. Statut Politechniki Warszawskiej 

5.2. Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej 

5.3. Kodeks Postępowania Administracyjnego  

 

6. Załączniki  

6.1 Załącznik Z-ICh-4.7-4-1 Wzór podania o udzielenie urlopu w odbywaniu studiów 

6.2 Załącznik Z-ICh-4.7-4-2 Formularz z prośbą wyrażenie zgody na uczęszczanie awansem 

na wybrane zajęcia 

6.3 Załącznik Z-ICh-4.7-4-3 Formularz z prośbą o powtarzanie roku 

6.4 Załącznik Z-ICh-4.7-4-4 Formularz z prośbą o wznowienie studiów  

6.5 Załącznik Z-ICh-4.7-4-5 Wzór podania o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia 

6.6 Załącznik Z-ICh-4.7-4-6 Wzór podania ogólnego 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 
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……………………………………………                  Warszawa, dnia ……………………….. 

        Imię i nazwisko studenta 

    

………………………………………….. 
                   Nr albumu 

 

………………………………………….. 
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia) 

 

………………………………………….. 
                     Nr telefonu/E-mail 

       Do Prodziekana ds. Studiów 

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

PW 
 

   

Podanie o udzielenie urlopu 

 
Proszę o udzielenie urlopu zdrowotnego, losowego, okolicznościowego, nieuwarunkowanego*) 

w odbywaniu studiów na okres od dnia ………………………… do dnia ……………………….. 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku urlopu zdrowotnego należy dołączyć orzeczenie komisji lekarskiej. 

     
 ……………………………………………. 

   Podpis studenta 
 

 

Decyzja: Udzielam urlopu zdrowotnego, losowego, okolicznościowego, nieuwarunkowanego*) 

na okres od dnia ………………………… do dnia ……………………….. 

 

…………………..………………………..……….. 
    Data/Podpis Prodziekana 

*) niepotrzebne skreślić 
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…………………………………….……                    Warszawa, dnia ………………………... 

        Imię i nazwisko studenta 

    

…………………………………………. 
                   Nr albumu 

 

…………………………………………. 
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia) 

 

…………………………………………. 
                     Nr telefonu/E-mail 

       Do Prodziekana ds. Studiów 

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

PW 

   

Podanie o zgodę na uczestniczenie w zajęciach 

 
Proszę o wyrażenie zgody na uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych z niżej wymienionych 

przedmiotów realizowanych: 

a) planowo na wyższych latach studiów (awansem)*)  

b) w trakcie udzielonego urlopu nieuwarunkowanego*) 

a)  Przedmiot Kod 
przedmiotu 

Semestr ECTS 
Liczba godzin  

W Ć L P 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 …………….……………………………… 

   Podpis studenta 
 

 

Wyrażam zgodę na realizację zajęć dydaktycznych wymienionych w poz. …………………………. 

 

…………………..………………………..………. 
   *) niepotrzebne skreślić        Data/Podpis Prodziekana  



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-4.7-4-3 

Strona 1 z 1 
Formularz z prośbą o powtarzanie 

roku 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 24.03.2010 

Aktualizacja: 
15.10.2020 

 
…………………………………………..                    Warszawa, dnia ……………………… 

        Imię i nazwisko studenta 

    

…………………………………………. 
                   Nr albumu 

 

…………………………………………. 
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia) 

 

…………………………………………. 
                     Nr telefonu/E-mail 

       Do Prodziekana ds. Studiów  

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

PW 

   

Podanie o powtórną rejestrację na semestr/rok studiów*) 

 

Proszę o powtórną rejestrację na ……………… semestr/rok*) studiów w roku akademickim 

………………….**) Dotychczas w okresie studiów uzyskałem/uzyskałam*) łączną sumę ………….. 

ECTS, w tym w bieżącym roku akademickim …………. ECTS. 

Aktualnie posiadam niezaliczone zajęcia z następujących przedmiotów: 

 Przedmiot Kod 
przedmiotu 

Semestr ECTS 
Liczba godzin 
niezaliczonych 

W Ć L P 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

Uwagi dodatkowe:  

…………………………………………………………………………………………………………......……

….………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………..…… 

Zobowiązuję się do terminowego wniesienia opłaty z tytułu powtarzania zajęć dydaktycznych.  

   

       …………………..………………………..……. 
    Podpis studenta 

 

Wyrażam zgodę na powtórną rejestrację na ………………semestr/rok*) studiów w roku 

akademickim ………………….…….**) 

…………………..………………………..……. 
    Data/Podpis Prodziekana 

*) niepotrzebne  skreślić 

**) w przypadku powtórnej rejestracji na 7. semestrze studiów I stopnia wpisać rok akademicki bieżący i kolejny  



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-4.7-4-4 

Strona 1 z 2 
Formularz z prośba o wznowienie 

studiów 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 24.03.2010 

Aktualizacja: 
15.10.2020 

 
…………………………………………..                    Warszawa, dnia …………………….. 

Imię i nazwisko 

    

…………………………………………. 
                   Nr albumu 

 

…………………………………………. 
   Adres 

 

………………………………………….  

       Nr telefonu/E-mail     Do Dziekana Wydziału 

       Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW 
 

 

 

Podanie o wznowienie studiów 

 
Proszę o wyrażenie zgody na wznowienie przeze mnie studiów na …….. semestrze studiów 

stacjonarnych I stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich*) na kierunku Inżynieria Chemiczna 

i Procesowa i specjalności (nie dotyczy studiów I stopnia) .................................................................................. . 

Ostatnio posiadałem/posiadałam*) rejestrację na studiach w roku akademickim …………………... 

na semestrze ……… studiów stacjonarnych I stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich*). Do 

zaliczenia tego semestru brakowało mi zaliczeń z następujących przedmiotów: 

 Przedmiot Kod 
przedmiotu 

Semestr 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Posiadam absolutorium i wznawiam studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego*) 

Uzasadnienie prośby:…………………….………………………………………………………………… 

………......……….……………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………..…

………......……….…………………………………………………………………………………………… 

 

  …………………………………………… 
   Podpis  
*) niepotrzebne skreślić 

 



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-4.7-4-4 

Strona 2 z 2 
Formularz z prośba o wznowienie 

studiów 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 24.03.2010 

Aktualizacja: 
15.10.2020 

 
Decyzja wstępna: Wznowienie studiów na semestrze …............ studiów stacjonarnych 

I stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich*) na Kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa i 

specjalności (nie dotyczy studiów I stopnia)......................................................................................... 

uzależniam od zdania wymienionych poniżej egzaminów i uzyskania brakujących zaliczeń w 

terminie do dnia 15 lutego/15 września*) …………. roku. 

Egzamin wznawiający: 

Przedmiot Egzaminator Semestr Ocena Data i podpis 

     

Egzaminy i zaliczenia uzupełniające (wykaz uzupełnień może być podany w oddzielnym dokumencie): 

a) do uzyskania w wymaganym terminie 

Przedmiot Egzaminator Semestr Ocena Data i podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

b) do uzyskania po wznowieniu studiów 

Przedmiot Egzaminator Semestr Ocena Data i podpis 

1.     

2.     

3.     

 
 
…………………..………………………..……. 

    Data/Podpis Dziekana 
Decyzja:  

1. Wobec spełnienia wyżej wymienionych warunków wyrażam zgodę na wznowienie 

studiów z początkiem semestru ………….  w roku akademickim ……………………….….*) 

2. Wyrażam zgodę na wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej 

inżynierskiej/ magisterskiej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego*) 

3. Nie wyrażam zgody na wznowienie studiów.*) 

 
…………………..………………………..……. 

*) niepotrzebne skreślić       Data/Podpis Dziekana 
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Strona 1 z 2 
Podanie o przyjęcie na studia 

w trybie przeniesienia 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 15.10.2020 
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Podanie o przyjęcie na studia 

w trybie przeniesienia 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 15.10.2020 
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Podanie ogólne Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 15.10.2020 

 
……………………………………………                  Warszawa, dnia ……………………….. 

        Imię i nazwisko studenta 

    

………………………………………….. 
                   Nr albumu 

 

………………………………………….. 
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia) 

 

………………………………………….. 
                     Nr telefonu/E-mail 

       Do Dziekana/Prodziekana ds. ………………/Rady 

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW 
 

   

Podanie/Odwołanie od decyzji*) 

 
Proszę o/ Niniejszym odwołuje się od decyzji w sprawie*) …………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 ……………………………………………. 

   Podpis studenta 
 

 

Decyzja:  

 

…………………..………………………..……….. 
    Data/Podpis Dziekana/Prodziekana 

*) niepotrzebne skreślić 

 



 

PROCEDURA Symbol: P-ICh-5.2-1 

Strona 1 z 4 
PROCES REKRUTACJI 

KANDYDATÓW NA STUDIA 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 

Data: 
24.03.2010 

Aktualizacja: 

21.10.2020 

 

1. Zakres procedury  

Zakres procedury obejmuje proces rekrutacji kandydatów na studia na Wydziale 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan, 

• Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana, w skład której wchodzą: 

Prodziekan ds. Studenckich jako przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli 

akademickich (spośród których Dziekan wyznacza sekretarza Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej) oraz co najmniej jeden przedstawiciel Samorządu Studenckiego.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1.Warunki i tryb rekrutacji 

Warunki i tryb rekrutacji na studia ustala Senat Uczelni za pomocą odpowiedniej 

uchwały. Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.  

Nabór na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. 

Przy kwalifikacji na studia bierze się wyłącznie pod uwagę liczbę punktów kwalifikacyjnych 

PK obliczonych na podstawie punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym. Poza procedurą kwalifikacyjną przyjmowani są laureaci 

i finaliści określonych olimpiad przedmiotowych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

w danym roku. Laureaci i finaliści olimpiad językowych uzyskują maksymalną możliwą liczbę 

punktów kwalifikacyjnych PK za ten przedmiot. 

Kandydatom ze „starą maturą” (absolwenci szkół średnich z lat poprzedzających 

wprowadzenie nowych zasad albo absolwenci szkół dla dorosłych) punkty kwalifikacyjne PK 

obliczane są na podstawie uzyskanej oceny przeliczonej na punkty odpowiadające wynikom 

z nowego egzaminu maturalnego.  

3.2.Rejestracja elektroniczna 



 

PROCEDURA Symbol: P-ICh-5.2-1 

Strona 2 z 4 
PROCES REKRUTACJI 

KANDYDATÓW NA STUDIA 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 

Data: 
24.03.2010 

Aktualizacja: 

21.10.2020 

 

Wszyscy kandydaci muszą w określonym terminie zarejestrować się na stronie 

internetowej (https://www.zapisy.pw.edu.pl/) Podczas rejestracji elektronicznej kandydat musi 

podać swoje dane osobowe i adres oraz dołączyć kolorowe zdjęcie w postaci elektronicznej. 

W kolejnym kroku kandydat wybiera wydziały, kierunki studiów i ewentualnie język 

studiowania. W jednym zgłoszeniu i z jedna opłatą rekrutacyjną można wybrać do 5 takich 

pozycji. Kolejność zgłoszeń powinna odpowiadać kolejności preferencji kandydata. Rejestracja 

kończy się podaniem swojego hasła dostępu, koniecznego w dalszych etapach rekrutacji. 

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który podany 

zostaje w systemie. 

3.3. Przyjmowanie kandydatów  

Po zakończeniu rejestracji kandydatów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

w porozumieniu z Biurem ds. Przyjęć na Studia w tym z Międzywydziałową Komisją 

Rekrutacyjną ustala dla każdego kierunku studiów minimalną wymaganą liczbę punktów. Progi 

punktowe ustala się biorąc pod uwagę liczbę kandydatów i limit miejsc. Kandydaci 

przyjmowani są zgodnie ze swoim zgłoszeniem, na najwyższą wybraną przez siebie opcję, na 

którą ma wystarczającą liczbę punktów. Następnie Komisja ogłasza listę osób proponowanych 

do przyjęcia na każdy kierunek, listę rezerwową oraz listę osób nieprzyjętych. Kandydaci z listy 

osób proponowanych do przyjęcia są zobowiązani do złożenia dokumentów (świadectwa 

maturalnego, 4 zdjęć, kserokopii dowodu tożsamości, potwierdzenia przelewu opłaty za 

wydanie legitymacji oraz do wglądu oryginałów dodatkowych dokumentów, które zostały 

dołączone w systemie w czasie rekrutacji, np. certyfikaty z języka obcego, maturę zagraniczną, 

zaświadczenie laureata olimpiady itp.) w nieprzekraczalnym terminie, określonym przez Biuro 

ds. Przyjęć na Studia na podstawie decyzji Rektora.  

Kandydaci podpisują ankietę osobową oraz zawiadomienie o byciu studentem 

wydrukowane z systemu rekrutacyjnego przez Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Dokumenty te wraz z kopią matury oraz zdjęciami umieszczane są w teczkach osobowych 

studentów, które Sekretarz zanosi do Działu Ewidencji Studentów. Kandydaci drukują 

skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy z systemu rekrutacyjnego.  
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21.10.2020 

 

Kandydaci zakwalifikowani na opcje niższe niż pierwsza mogą brać udział 

w postępowaniu kwalifikacyjnym na opcje wyższą, jeżeli zaznaczą odpowiednią opcję na 

stronie kandydata. Kandydaci niezakwalifikowani na żadną z list może brać udział w dalszych 

etapach, jeżeli zaznaczy odpowiednią opcję na stronie kandydata. Kandydaci 

zakwalifikowaniu, którzy nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie zostają wykreśleni 

z listy, na którą zostały zakwalifikowane, ale znajdują się na listach rezerwowych wyższych 

opcji, mogą brać udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te opcje, jeżeli zaznaczą 

odpowiednią opcje na stronie kandydata. Podczas składania dokumentów Komisja 

Rekrutacyjna sprawdza poprawność wpisanych przez kandydatów danych osobowych oraz 

wyników egzaminu maturalnego.  

Procedura ustalania list osób zakwalifikowanych i przyjmowania dokumentów może być 

wykonana ponownie jeszcze najwyżej dwa razy. Jeżeli po przeprowadzeniu tych czynności 

pozostaną wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna może ogłosić przyjmowanie dodatkowych 

zgłoszeń od osób zarejestrowanych jako kandydaci, którzy danej listy nie podali w zgłoszeniu, 

lub osób, które zarejestrują się jako nowi kandydaci. 

3.4. Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

Indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  

rozpatruje Biuro ds. Przyjęć na Studia . Odwołania można składać w terminie do 14 dni 

od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji na studia.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad przyjmowania na studia I 

stopnia w Politechnice Warszawskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad 

4.2 Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 

studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form tych studiów 

4.3 Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne I stopnia w Politechnice 

Warszawskiej 

4.4 Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej 
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Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



 PROCEDURA Symbol: P-ICh-6.1-1 

Strona 1 z 8 

Hospitacja zajęć dydaktycznych Wydanie: II 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 30.09.2014 

aktualizacja 

29.10.2020 

 

1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej i dotyczy 

hospitacji wszystkich zajęć dydaktycznych dotyczących procesu kształcenia studentów 

Wydziału. Procedurze hospitacji zajęć podlegają zajęcia prowadzone przez nauczycieli 

akademickich będących pracownikami Wydziału, przez pracowników innych jednostek 

organizacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz przez inne osoby. W przypadku zajęć 

dydaktycznych współprowadzonych przez doktorantów, zarówno za przygotowanie 

merytoryczne doktoranta do zajęć, jak i za sposób ich przeprowadzenia odpowiada kierownik 

danego przedmiotu. 

Realizacja procedury hospitacji zajęć dydaktycznych jest metodą jakościowego badania 

procesu dydaktycznego, jego monitorowania oraz opiniowania umożliwiającego 

eliminowanie ewentualnych błędów metodologicznych i merytorycznych, a także stanowi 

instrument stymulujący rozwój kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich i 

doktorantów. Wnioski wynikające z informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzonych 

hospitacji są dla Wydziału istotną informacją bezpośrednio dotyczącą jakości realizacji 

procesu dydaktycznego w zakresie przyjętej przez Wydział koncepcji kształcenia oraz 

zakładanych efektów kształcenia.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan;  

• Prodziekan ds. Studiów; 

• Prodziekan ds. Studenckich; 

• Kierownicy Katedry i Zakładów;  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia.  
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3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Planowanie hospitacji  

Hospitacje mogą być realizowane w trybie planowym (hospitacje planowe) oraz w 

trybie rozpoznawczo-interwencyjnym (hospitacje pozaplanowe).  

Hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich 

będących pracownikami Wydziału dokonują Kierownicy właściwych Katedr/Zakładów, 

samodzielny pracownik naukowy upoważniony przez Kierownika Katedry/Zakładu bądź w 

szczególnych przypadkach Dziekan, Prodziekan ds. Studiów lub Prodziekan ds. Studenckich. 

Hospitacja zajęć dydaktycznych prowadzonych przez osoby spoza kadry naukowo-

dydaktycznej Wydziału przeprowadza Dziekan lub Prodziekan ds. Studiów, Prodziekan ds. 

Studenckich bądź osoba upoważniona przez Dziekana.   

3.1.1    Hospitacje planowe  

Hospitacje planowe przeprowadzane są cyklicznie, jako ujęte w zatwierdzonym przez 

Prodziekana ds. Studiów „Harmonogramie hospitacji” na dany rok akademicki wizytacje 

zajęć dydaktycznych przez wyznaczone osoby hospitujące. Hospitacja planowa pełni w 

procesie dydaktycznym rolę narzędzia kontrolno-doradczego.  

W każdym roku akademickim hospitowanych jest około 50 % zajęć dydaktycznych z 

przedmiotów objętych programem studiów I i II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i 

procesowa prowadzonych na Wydziale.  

W pierwszym miesiącu  każdego semestru zajęć dydaktycznych Pełnomocnik Dziekana 

ds. systemu zapewniania jakości kształcenia, w porozumieniu z Kierownikami Katedry i 

Zakładów, przygotowuje na piśmie Harmonogram hospitacji planowych (załącznik  

Z-ICh-6.1.1-1) i przedkłada go Prodziekanowi ds. Studiów. Harmonogram hospitacji 

planowych zawiera listę zajęć dydaktycznych wytypowanych do hospitacji w danym 

semestrze wraz z osobową listą nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za prowadzenie 

zajęć podlegających hospitacji. Po zatwierdzeniu przez Prodziekana ds. Studiów 

harmonogram hospitacji planowych jest przekazywany do wiadomości Kierownikom Katedry 

i Zakładów. W przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych przez osoby niebędące 
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pracownikami Wydziału, harmonogram hospitacji planowych jest przekazywany do 

wiadomości kierownika właściwej jednostki organizacyjnej PW, w której zatrudniona jest 

dana osoba lub bezpośrednio osobie prowadzącej zajęcia (w przypadku gdy nie jest ona 

pracownikiem PW). 

3.1.2. Hospitacje pozaplanowe  

Hospitacje pozaplanowe przeprowadzane są jako wizytacje doraźne przez co nie są 

ujęte w zatwierdzonym przez Prodziekana ds. Studiów Harmonogramie hospitacji planowych 

na dany semestr akademicki. Hospitacja pozaplanowa pełni w procesie dydaktycznym rolę 

narzędzia diagnostyczno-interwencyjnego, względnie profilaktycznego.  

Hospitacja pozaplanowa jest przeprowadzana na wniosek Prodziekana ds. Studiów lub 

Prodziekana ds. Studenckich w następujących sytuacjach:  

• uzyskania przez nauczyciela akademickiego znacznie odbiegającej od średniej 

wydziałowej oceny z przeprowadzonych ankiet studenckich;   

• złożenia pisemnej skargi na nauczyciela akademickiego przez przedstawicieli 

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów lub starosty roku skierowanej do 

Prodziekana ds. Studenckich na wniosek grupy studentów uczęszczających na dane 

zajęcia dydaktyczne (z zachowaniem zasad poufności).  

Wniosek o przeprowadzenie hospitacji pozaplanowej (załącznik Z-ICh-6.1.1-2) 

przedstawiany jest do realizacji właściwemu Kierownikowi Katedry lub Zakładu. Hospitacja 

pozaplanowa powinna być zrealizowana na jednym z dwóch terminów kolejnych zajęć 

dydaktycznych z danego przedmiotu prowadzonych przez nauczyciela akademickiego, 

którego dotyczył wniosek.  

3.2. Osoba hospitująca   

Hospitacje przeprowadza Kierownik Katedry lub Zakładu lub samodzielny pracownik 

naukowy pisemnie upoważniony przez Kierownika Katedry/Zakładu. Zgodnie z wymogami 

formalnymi osoba hospitująca nie może posiadać tytułu naukowego niższego niż osoba 
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hospitowana. W związku z tym osobami uprawnionymi do przeprowadzenia hospitacji są 

również Dziekan, Prodziekan ds. Studiów oraz Prodziekan ds. Studenckich.  

3.3.  Przeprowadzenie hospitacji i protokół hospitacji  

Wizytacja zajęć dydaktycznych przeprowadzana zarówno w ramach hospitacji 

planowych jak i pozaplanowych, dokonywana przez hospitującego odbywa się w sposób 

zapowiedziany (nie później niż 7 dni przed hospitacją) w dowolnym terminie zajęć danego 

semestru, poza terminami zajęć organizacyjnych/inaugurujących (pierwszy tydzień semestru) 

i zajęć, podczas których przeprowadzane jest zaliczenie z danego przedmiotu (zwykle ostatni 

tydzień semestru). W szczególnych przypadkach, hospitowany nauczyciel akademicki może 

wnioskować o zmianę terminu hospitacji do właściwego Kierownika Katedry/Zakładu wraz z 

uzasadnieniem.  

W przypadku zdalnej realizacji procesu dydaktycznego hospitowany nauczyciel 

akademicki zobowiązany jest przekazać osobie hospitującej informacje o formie prowadzenia 

zajęć oraz umożliwić hospitującemu dostęp do zajęć. 

Hospitacja przeprowadzana jest w oparciu o Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych 

(załącznik Z-ICh-6.1.1-3 dla zajęć prowadzonych kontaktowo lub załącznik Z-ICh-6.1.1-4 dla 

zajęć prowadzonych zdalnie). Osoba hospitująca jest zobowiązana w ciągu 7 dni po 

przeprowadzeniu hospitacji omówić treść Protokołu hospitacji i jej wyników z hospitowanym 

nauczycielem akademickim. Po omówieniu wyników hospitacji hospitowany nauczyciel 

akademicki podpisuje Protokół hospitacji.  

Dwukrotnie uzyskana przez nauczyciela akademickiego negatywna ocena podczas 

przeprowadzonych hospitacji może być podstawą do zmiany prowadzącego dane zajęcia 

dydaktyczne. Jeśli hospitowany nauczyciel akademicki nie zgadza się z treścią Protokołu 

hospitacji to przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego odwołania, w ciągu 3 dni, do 

Dziekana Wydziału. Tryb rozpatrzenia odwołania ustala Dziekan.  

Wyniki przeprowadzonych hospitacji są uwzględniane przy obsadzie zajęć 

dydaktycznych oraz w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego, podczas planowania 

podwyżek wynagrodzeń pracowników, jak i podczas postępowań awansowych.  
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W terminie 7 dni po hospitacji osoba hospitująca przekazuje wypełniony Protokół 

hospitacji Pełnomocnikowi Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia z 

zachowaniem poufności w celu przygotowania semestralnego wydziałowego raportu z 

hospitacji. Protokoły hospitacji przechowywane są przez Pełnomocnika Dziekana ds. systemu 

zapewniania jakości kształcenia zgodnie z Procedurą P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i 

zapisami, z zachowaniem poufności. Niniejszym dostęp do Protokołów hospitacji mają 

wyłącznie Prodziekan ds. Studiów, Prodziekan ds. Studenckich, Kierownik Katedry/Zakładu, 

jako bezpośredni przełożony hospitowanego, oraz Pełnomocnik Dziekana ds. systemu 

zapewniania jakości kształcenia.  

3.4. Wydziałowy raport z hospitacji  

Kierownicy Katedry i Zakładów przekazują Protokoły z hospitacji do Pełnomocnika 

Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia z zachowaniem następujących 

terminów: do 15 lutego (semestr zimowy) do 15 czerwca (semestr letni).  

Na podstawie Raportów z hospitacji przeprowadzonych w Katedrze i Zakładach, 

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia opracowuje wydziałowy 

raport z hospitacji (załącznik Z-ICh-6.1.1-5), który jest następnie przedstawiany członkom 

Rady Wydziału przez Prodziekana ds. Studenckich w terminie marcowego (semestr zimowy) 

oraz październikowego (semestr letni) posiedzenia Rady Wydziału. Treść wydziałowego 

raportu z hospitacji zawiera anonimowe dane statystyczne, ogólne (anonimowe) wnioski 

dotyczące doskonalenia kadry dydaktycznej oraz zalecenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia.  

3.5.  Działania korygujące  

Analiza Wydziałowego raportu z hospitacji jest elementem doskonalenia kadry 

dydaktycznej Wydziału. Do każdej niezgodności Wydziałowego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia lub dokumentów Krajowych Ram Kwalifikacji opisanej w Wydziałowym 

raporcie z hospitacji podejmowane są działania korygujące i naprawcze, zgodnie z procedurą 

P-IChiP-6.5-1 Działania doskonalące.  
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3.6. Odpowiedzialność   

Dziekan odpowiada za:  

• ustalenie trybu rozpatrzenia odwołania się hospitowanego nauczyciela akademickiego 

od treści Protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych;  

• przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych w przypadkach szczególnych.  

Prodziekan ds. Studiów odpowiada za: 

• zatwierdzenie Harmonogramu hospitacji planowych i przekazanie go do realizacji 

Kierownikom Katedry i Zakładów lub Kierownikom innych jednostek 

organizacyjnych Politechniki Warszawskiej; 

• inicjowanie hospitacji pozaplanowych wynikających z uzyskania przez nauczyciela 

akademickiego znacznie odbiegającej od średniej wydziałowej oceny z 

przeprowadzonych ankiet studenckich;  

• przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych w przypadkach szczególnych; 

• zapoznanie się z wynikami przeprowadzonych hospitacji zamieszczonymi w 

Protokołach hospitacji zajęć dydaktycznych przekazanych przez Kierowników 

Katedry i Zakładów. 

Prodziekan ds. Studenckich odpowiada za: 

• inicjowanie hospitacji pozaplanowych wynikających ze złożenia pisemnej skargi na 

nauczyciela akademickiego przez przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu 

Studentów lub starosty roku skierowanej do Prodziekana ds. Studenckich na wniosek 

grupy studentów uczęszczających na dane zajęcia dydaktyczne (z zachowaniem zasad 

poufności);  

• przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych w przypadkach szczególnych; 

• zapoznanie się z wynikami przeprowadzonych hospitacji zamieszczonymi w 

Protokołach hospitacji zajęć dydaktycznych przekazanych przez Kierowników 

Katedry i Zakładów; 

• przedstawienie na posiedzeniu Rady Wydziału Wydziałowego raportu z hospitacji. 
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Kierownik Katedry/Zakładu odpowiada za:  

• przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników 

danej Katedry/Zakładu; 

• omówienie z danym pracownikiem Katedry/Zakładu wyników hospitacji zajęć 

dydaktycznych; 

• analizę wyników hospitacji w ramach danej Katedry/Zakładu.  

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia odpowiada za: 

• przygotowanie i przedstawienie Prodziekanowi ds. Studiów Harmonogramu hospitacji 

planowych;  

• zebranie wypełnionych protokołów hospitacji od osób Kierowników Katedry/Zakładu; 

• przygotowanie Wydziałowego raportu z hospitacji i przedłożenie go Prodziekanowi 

ds. Studiów oraz Prodziekana ds. Studenckich; 

• przechowywanie Protokołów hospitacji zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami 

poufności.  

Hospitowany nauczyciel akademicki odpowiada za:  

• zapoznanie się z Protokołem hospitacji zajęć dydaktycznych sporządzonym po 

hospitacji prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych;  

• uwzględnienie wniosków zawartych w Protokole hospitacji zajęć dydaktycznych 

podczas realizacji zajęć w kolejnych semestrach.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Procedura P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami  

4.2 Procedura P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-6.1.1-1 Harmonogram hospitacji planowych  

5.2 Załącznik Z-ICh-6.1.1-2 Wniosek o przeprowadzenie hospitacji pozaplanowej  

5.3 Załącznik Z-ICh-6.1.1-3 Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych  



 PROCEDURA Symbol: P-ICh-6.1-1 

Strona 8 z 8 

Hospitacja zajęć dydaktycznych Wydanie: II 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 
Data: 30.09.2014 

aktualizacja 

29.10.2020 

 

5.4 Załącznik Z-ICh-6.1.1-4 Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych (zajęcia realizowane 

zdalnie) 

5.5 Załącznik Z-ICh-6.1.1-5 Wydziałowy raport z hospitacji zajęć dydaktycznych 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



Załącznik Z-ICh-6.1.1-1 
do Procedury P-ICh-6.1-1 Hospitacja zajęć dydaktycznych  

 

Warszawa, …………………… 

rok akademicki: …………………  

semestr: ……………………………  

HARMONOGRAM HOSPITACJI PLANOWYCH 

W KATEDRZE/ZAKŁADZIE ………………………………………..  

L.p. Nazwa przedmiotu prowadzący 
rodzaj 
zajęć 

stopień 
studiów 

specjalność 
termin 

zajęć wg. 
planu 

proponowana 
osoba hospitująca 

1.         

        

        

        

      Opracował:             Zatwierdził: 

…………………………………….           ………..…..………………………. 
   (podpis Pełnomocnika Dziekana           (podpis Prodziekana ds. Studiów) 

    ds. systemu zapewniania jakości kształcenia) 
  

   



Załącznik Z-ICh-6.1.1-2  
do Procedury P-ICh-6.1-1 Hospitacja zajęć dydaktycznych  

 

Warszawa, …………………… 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE HOSPITACJI POZAPLANOWEJ  

Sz. P.  

............................................................... 

Kierownik Katedry/Zakładu .....................  

w miejscu  

Proszę o przeprowadzenie hospitacji pozaplanowej następujących zajęć dydaktycznych:  

nazwa przedmiotu prowadzący rodzaj zajęć 
stopień 
studiów 

specjalność 
termin 

zajęć wg. 
planu 

proponowana 
osoba hospitująca 

       

Zgodnie z wytycznymi Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, hospitacja pozaplanowa powinna być zrealizowana na jednym z 

dwóch najbliższych terminów zajęć dydaktycznych z przedmiotu wymienionego w niniejszym wniosku.  

………………………………………………………. 
                   (podpis Prodziekana) 



Załącznik Z-ICh-6.1.1-3   Klauzula dokumentu: POUFNY 
do Procedury P-ICh-6.1-1 Hospitacja zajęć dydaktycznych  

Dane osoby hospitującej:  

.......................................... 
(imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy)  

.......................................... 
(stanowisko)  

.......................................... 
(jednostka organizacyjna WIChiP PW) 

PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

1. Dane dotyczące przedmiotu i hospitowanego nauczyciela akademickiego  

 

1.2 Stopień studiów:  I  II  1.3 Semestr: .....................  

1.4 Specjalność:  B  IPP  IPN      IUR         nie dotyczy (studia I stopnia) 

1.5 Rodzaj zajęć:  obowiązkowe          obieralne  

1.6 Forma zajęć:  wykład            ćwiczenia            laboratorium    projekt  

 

2. Ocena organizacji zajęć dydaktycznych:  

2.1 Czy sala i dostępne wyposażenie są wystarczające do realizacji zajęć:  tak  nie  

Uwagi: ....................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

2.2 Czy zajęcia rozpoczęły się punktualnie:  tak  nie (opóźnienie wyniosło ……… minut)  

2.3 Uwagi i zalecenia dotyczące organizacji zajęć: ..................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

1.7. Imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy prowadzącego zajęcia:  

1.1. Nazwa przedmiotu:  

 

 

Tryb hospitacji: 

planowa 

pozaplanowa 

 

Rok akademicki:  

semestr: 

zimowy 

letni 

 

 



1) zaznaczyć kółkiem właściwą ocenę    
   Klauzula dokumentu: POUFNY 

 

3. Ocena merytoryczna zajęć dydaktycznych:  

3.1 Czy treść zajęć była zgodna z programem przedmiotu:  tak  częściowo        nie  

Jeśli nie, opisać charakter rozbieżności: ....................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

3.2 Jakość materiałów i pomocy dydaktycznych (w tym audiowizualnych i informatycznych):  

wysoka  wystarczająca               niska  

4. Ocena prowadzącego1):  

4.1 Przygotowanie do zajęć:        5     4     3     2  

4.2 Uporządkowanie przekazywanej wiedzy:      5     4     3     2  

4.3 Czytelność i forma przedstawienia materiału studentom:    5     4     3     2  

4.4 Umiejętność wyjaśnienia trudnych zagadnień:      5     4     3     2  

4.5 Komunikatywność i aktywna forma (ekspresja) prowadzenia zajęć:  5     4     3     2  

4.6 Stosowanie właściwej terminologii i poprawność językowa      5     4     3     2  

4.7 Inspirowanie studentów do samodzielnego myślenia:            tak     nie  

4.8 Stosunek prowadzącego wobec studentów:              prawidłowy     nieodpowiedni   

4.9 Tempo przeprowadzenia zajęć:       odpowiednie     zbyt wolne     zbyt szybkie  

5. Merytoryczne uwagi osoby hospitującej zajęcia dydaktyczne:  

5.1 Mocne strony prowadzenia zajęć: ............................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

5.2 Słabe strony prowadzonych zajęć: ....................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

Warszawa, dn. .....................  

    ……………….………...................... 
    (podpis osoby hospitującej) 

Zostałem zapoznany z treścią protokołu w dn. .....................                       ………….…………….....................  
        (podpis hospitowanego nauczyciela) 

6. Ocena ogólna hospitowanych zajęć:  

           wyróżniająca           bardzo dobra         dobra        dostateczna            niedostateczna 

Skala ocen: 
5 -bardzo dobry 

… 
2 - niedostateczny 



Załącznik Z-ICh-6.1.1-4   Klauzula dokumentu: POUFNY  
do Procedury P-ICh-6.1-1 Hospitacja zajęć dydaktycznych  

Dane osoby hospitującej:  

.......................................... 
(imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy)  

.......................................... 
(stanowisko)  

.......................................... 
(jednostka organizacyjna WIChiP PW) 

PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

(zajęcia realizowane zdalnie) 

1. Dane dotyczące przedmiotu i hospitowanego nauczyciela akademickiego  

 

1.2 Stopień studiów:  I  II  1.3 Semestr: 2  

1.4 Specjalność:  B  IPP  IPN      IUR         nie dotyczy (studia I stopnia) 

1.5 Rodzaj zajęć:  obowiązkowe          obieralne  

1.6 Forma zajęć:  wykład            ćwiczenia            laboratorium    projekt  

 

2. Ocena organizacji zajęć dydaktycznych:  

2.1 Wykorzystane oprogramowanie:   MS Teams  Moodle          inne (jakie: …………………) 

2.2 Czy wykorzystane oprogramowanie jest wystarczające do realizacji zajęć:   tak  nie  

Uwagi: ................................................................................................................................................. 

2.3 Czy zajęcia rozpoczęły się punktualnie:  tak  nie (opóźnienie wyniosło ……… minut)  

2.4 Formy interakcji prowadzącego ze studentami w trakcie zajęć:  zajęcia prowadzone na żywo  

zarejestrowane uprzednio materiały wideo/audio  materiały do samodzielnej nauki 

2.5 Uwagi i zalecenia dotyczące organizacji zajęć: ................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

1.7. Imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy prowadzącego zajęcia:  

1.1. Nazwa przedmiotu:  

 

Optymalizacja procesowa  

Tryb hospitacji: 

planowa 

pozaplanowa 

 

Rok akademicki:  

semestr: 

zimowy 

letni 

 

 



 1) zaznaczyć kółkiem właściwą ocenę  
Klauzula dokumentu: POUFNY  

3. Ocena merytoryczna zajęć dydaktycznych:  

3.1 Czy treść zajęć była zgodna z programem przedmiotu:  tak  częściowo        nie  

Jeśli nie, opisać charakter rozbieżności: ....................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

3.2 Jakość materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystanych w zdalnej realizacji zajęć:  

wysoka  wystarczająca               niska  

4. Ocena prowadzącego1):  

4.1 Przygotowanie do zajęć:        5     4     3     2  

4.2 Uporządkowanie przekazywanej wiedzy:      5     4     3     2  

4.3 Czytelność i forma przedstawienia materiału studentom:    5     4     3     2  

4.4 Umiejętność wyjaśnienia trudnych zagadnień:      5     4     3     2  

4.5 Komunikatywność i aktywna forma (ekspresja) prowadzenia zajęć:  5     4     3     2  

4.6 Stosowanie właściwej terminologii i poprawność językowa      5     4     3     2  

4.7 Inspirowanie studentów do samodzielnego myślenia:     tak          nie  

4.8 Stosunek prowadzącego wobec studentów:              prawidłowy      nieodpowiedni   

4.9 Tempo przeprowadzenia zajęć:        odpowiednie     zbyt wolne     zbyt szybkie  

5. Merytoryczne uwagi osoby hospitującej zajęcia dydaktyczne:  

5.1 Mocne strony prowadzenia zajęć: ............................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

5.2 Słabe strony prowadzonych zajęć: ....................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

Warszawa, dn. .....................  

……............................................  
                                                                  (podpis osoby hospitującej)  

Zostałem zapoznany z treścią protokołu w dn. .....................                     ………………………….....................  
(podpis hospitowanego nauczyciela)  

6. Ocena ogólna hospitowanych zajęć:  

           wyróżniająca           bardzo dobra         dobra        dostateczna            niedostateczna 

Skala ocen: 
5 -bardzo dobry 

… 
2 - niedostateczny 



Załącznik Z-ICh-6.1.1-5  
do Procedury P-ICh-6.1-1 Hospitacja zajęć dydaktycznych  

Warszawa, dn. .....................  

WYDZIAŁOWY RAPORT  
Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

1. Dane statystyczne  

Zestawienie danych statystycznych dotyczących hospitacji zrealizowanych w jednostkach 

dydaktycznych Wydziału:  

liczba pracowników Wydziału objętych 
procesem hospitacji w roku akademickim 
……………, zatrudnionych na stanowisku: 

KIPZ ZBiIB ZIiDC ZKiTP ZPR suma 

profesora zwyczajnego        

profesora         

profesora nadzwyczajnego         

docenta        

adiunkta z habilitacją        

adiunkta        

asystenta        

2. Podsumowanie i wnioski dotyczące merytorycznej oceny hospitowanych zajęć dydaktycznych   

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 



3. Podsumowanie i wnioski dotyczące ocen prowadzących hospitowane zajęcia dydaktyczne:  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

4. Zalecenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia   

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

..........................................................   ………………………...................... 
(podpis Pełnomocnika Dziekana     (podpis Prodziekana ds. Studenckich) 

 ds. systemu zapewniania jakości kształcenia) 



 

PROCEDURA Symbol: P-ICh-6.1-2 

Strona 1 z 3 
ANKIETYZACJA ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH 
Wydanie: II 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 4.11.2020 

 

1. Zakres procedury  

Procedura dotyczy formy i sposobu zbierania anonimowej opinii studentów o 

zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Wydziale przez nauczycieli akademickich, 

doktorantów i inne osoby oraz o zapleczu technicznym zajęć. Ocena dotyczy wszystkich 

przedmiotów zawartych w programie I i II stopnia studiów obejmujących wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria i projekty.  

 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studiów,  

• Prodziekan ds. Studenckich, 

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Przebieg ankietyzacji  

 

Ocena zajęć dydaktycznych odbywa się na podstawie anonimowej ankiety 

przeprowadzanej w ciągu ostatniego miesiąca semestru, w którym odbywają się 

ankietyzowane zajęcia. Wyniki ankietyzacji stanowią jeden z elementów okresowej oceny 

wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich.  

Ankietyzację przeprowadza się zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora PW w 

formie tradycyjnej (pisemnej) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS 

PW. W przypadku zdalnej realizacji procesu kształcenia ankietyzacja odbywa się wyłącznie 

w formie elektronicznej. Niezależnie od formy prowadzenia ankietyzacji zapewnia się 

studentom pełną anonimowość ankiet. Wykaz przedmiotów podlegających ankietyzacji, 

zgodny z załącznikiem 5 do Zarządzenia Rektora PW nr 10 z dnia 14 marca 2011 roku z 

późn. zm.,  (załącznik Z-ICh-6.1-2-1) przygotowuje się po uzgodnieniu z przedstawicielami 

studentów w terminie do 15 listopada (w semestrze zimowym) lub do 15 marca (w semestrze 

letnim) w danym roku akademickim. Lista przedmiotów podlegających ankietyzacji jest 

przesyłana drogą mailową wszystkim koordynatorom przedmiotów znajdujących się na liście. 
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Zgodnie z przyjętą na Wydziale zasadą każdy przedmiot i nauczyciel akademicki jest 

ankietyzowany co najmniej raz na dwa lata. Co roku ankietyzowane jest ok. 50% 

prowadzonych zajęć  obejmujących wykłady,  ćwiczenia, laboratoria i projekty. 

W przypadku ankietyzacji prowadzonej w formie papierowej, w ostatnim miesiącu 

odbywania się zajęć, Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia 

przekazuje osobie prowadzącej zajęcia kopertę zawierającą formularze ankiet do wypełnienia 

przez studentów. Zadaniem osoby prowadzącej zajęcia jest postępowanie zgodnie z 

zamieszczoną na kopercie instrukcją. Wzór nadruku na koperty określony jest w załączniku nr 

4 do Zarządzenia Rektora PW nr 10 z dnia 14 marca 2011 roku z późn. zm. (załącznik Z-ICh-

6.1-2-2). Osoba oceniana nie może być obecna na sali podczas wypełniania ankiet przez 

studentów. Nie może też mieć wpływu na ich wypełnianie oraz dostępu do wypełnionych 

arkuszy przed opracowaniem wyników ankiet.  

Obowiązującym wzorem ankiety, jest wzór stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 

39/2014 Rektora PW z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

ankietyzacji procesu dydaktycznego (załącznik Z-ICh-6.1-2-3). W przypadku ankietyzacji 

zajęć prowadzonych zdalnie obowiązuje odrębny wzór ankiety (załącznik Z-ICh-6.1-2-4), 

określony w Załączniku nr 1 do Zarządzenia 134/2020 Rektora PW z dnia 4 listopada 2020 r., 

która jest udostępniana studentów w Systemie USOS PW w ostatnim miesiącu trwania 

ankietyzowanych zajęć. 

Wypełnione ankiety podlegają opracowaniu przez Dział ds. Studiów, jeżeli liczba 

wypełnionych ankiet z danych zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 8 oraz otrzymano 

wypełnione ankiety od co najmniej 30% studentów w warunkach zapewniających 

reprezentatywność próby. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rektora, możliwe są 

odstępstwa od minimalnych kryteriów opracowania ankiet. 

Na podstawie wyników ankietyzacji Dział ds. Studiów PW sporządza sprawozdanie 

przez i z zachowaniem poufności przekazuje je Dziekanowi. Sprawozdanie zawiera część 

analityczną, stanowiącą podsumowanie wyniku ankietowania zajęć dla danego nauczyciela 

akademickiego oraz część syntetyczną i analityczną stanowiące podsumowanie wyniku 

ankietowania zajęć dla Wydziału. 

Dziekan przekazuje nauczycielom akademickim część analityczną sprawozdania 

dotyczącą prowadzonych przez nich zajęć wraz z wypełnionymi przez studentów ankietami. 
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W przypadku formy elektronicznej nauczycielowi akademickiemu udostępniane jest 

sprawozdanie stanowiące podsumowanie wyniku ankietowania prowadzonych przez niego 

zajęć w systemie USOS PW. Kierownikom Katedry/Zakładów Dziekan udostępnia część 

syntetyczną oraz analityczną sprawozdania dotyczącą nauczycieli akademickich i 

doktorantów kierowanej przez nich jednostki. 

Wyniki ankietyzacji stanowią jeden z kryteriów okresowej oceny nauczycieli 

akademickich, są także uwzględniane w polityce awansowej, działaniach motywacyjnych 

oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych. Ocena dostępności urządzeń i przystosowaniu sal do 

prowadzonych zajęć stanowi ważny czynnik wpływający na monitoring i poprawę jakości 

kształcenia także w zakresie zaplecza dydaktycznego. 

4. Dokumenty związane  

4.1 Zarządzenie nr 10/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2011 r. w 

sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego.  

4.2 Zarządzenie nr 39/2014 Rektora PW z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego zmieniające zarządzenie nr 10/2011 

Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2011 r.  

4.3 Zarządzenie nr 134/2020 Rektora PW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie 

przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021. 

5. Załączniki  

5.1 Z-ICh-6.1-2-1 Wzór wykazu przedmiotów podlegających ankietyzacji  

5.2 Z-ICh-6.1-2-2 Wzór nadruku na koperty  

5.3 Z-ICh-6.1-2-3 Formularz ankiety studenckiej 

5.4 Z-ICh-6.1-2-4 Formularz ankiety studenckiej obowiązujący w czasie kształcenia zdalnego  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



Załącznik Z-ICh-6.1-2-1  
do Procedury P-ICh-6.1-2 Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 



Załącznik Z-ICh-6.1-2-2  
do Procedury P-ICh-6.1-2 Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 



Załącznik Z-ICh-6.1-2-3  
do Procedury P-ICh-6.1-2 Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 



Załącznik Z-ICh-6.1-2-4 
do Procedury P-ICh-6.1-2 Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 
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1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej i dotyczy 

cyklicznej realizacji „Panelu kluczowych pracodawców”, jako metody jakościowego badania 

opinii interesariuszy zewnętrznych z otoczenia społeczno-gospodarczego stanowiących dla 

Wydziału pracodawców kluczowych w zakresie przyjętej przez Wydział koncepcji 

kształcenia oraz zakładanych efektów kształcenia.   

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Dziekan,  

• Prodziekan ds. Studiów,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia,  

• Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,  

• Przedstawiciele pracodawców (interesariusze otoczenia społeczno-gospodarczego),  

• Wskazani przez Dziekana członkowie Rady Naukowej Wydziału, nauczyciele 

akademiccy i inne osoby.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Planowanie Panelu kluczowych pracodawców   

„Panel kluczowych pracodawców” jest przeprowadzany cykliczne z inicjatywy 

Dziekana lub Prodziekana ds. Studiów. Harmonogram przygotowuje Pełnomocnik Dziekana 

ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. Po zatwierdzeniu przez Dziekana harmonogram 

jest przekazywany do realizacji Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.  

Panel stanowi użyteczną formę zbadania opinii interesariuszy zewnętrznych z 

otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału, dla każdego kierunku, specjalności oraz 

stopnia studiów (przy czym spotkania mogą być prowadzone łącznie).   
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3.2. Powołanie Zespołu kluczowych pracodawców  

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia przedstawia 

Dziekanowi na piśmie, listę osobową proponowanych pracodawców kluczowych 

zatrudniających (lub mogących zatrudniać) absolwentów Wydziału (Z-ICh-6.2.1-1) jako 

uczestników „Panelu kluczowych pracodawców”. Skład uczestników Panelu uzgadniany jest 

wspólnie przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia po zasięgnięciu opinii 

Prodziekana ds. Rozwoju, Prodziekana ds. Studiów oraz Prodziekana ds. Studenckich.   

3.3. Powołanie Zespołu nauczycieli akademickich  

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia 

Dziekanowi na piśmie, listę osobową proponowanego Zespołu nauczycieli akademickich (Z-

ICh-6.2.1-2), wraz z Liderem panelu (domyślnie Prodziekan ds. Studiów), który w toku obrad 

Panelu przedstawi koncepcję kształcenia przyjętą przez Wydział oraz zakładane efekty 

uczenia się. Skład Zespołu nauczycieli akademickich uzgadniany jest wspólnie przez 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia po zasięgnięciu opinii Prodziekana ds. Studiów.   

3.4. Powiadomienie o Panelu  

Nie później niż 30 dni przed zaplanowanym terminem Panelu, do wskazanych 

przedstawicieli kluczowych pracodawców, na ich adresy służbowe, rozsyłane są, za 

potwierdzeniem odbioru, skierowane do nich imiennie przez Dziekana, zaproszenia. 

Zaproszenia zawierają informacje dotyczące dokładnej daty i miejsca realizacji Panelu oraz 

celu i zakresu planowanych obrad, wraz z planowanym godzinowym planem obrad. Nie 

później niż 14 dni przed zaplanowanym terminem Panelu następuje telefoniczna weryfikacja 

potwierdzenia uczestnictwa zaproszonych pracodawców.  

Nie później niż 30 dni przed zaplanowanym terminem Panelu, do wskazanych 

członków Zespołu nauczycieli akademickich, przy pomocy poczty wewnętrznej, 

dystrybuowane są Zlecenia udziału w Panelu kluczowych pracodawców  

(Z-ICh-6.2.1-3), zawierające informacje dotyczące dokładnej daty i miejsca realizacji Panelu 

oraz celu i zakresu planowanych obrad, wraz z planowanym godzinowym planem obrad.  
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3.5. Przeprowadzenie Panelu  

Panel kluczowych pracodawców przeprowadza się zgodnie z opracowanym przez 

Pełnomocnika Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia planem obrad 

zawierającym:  

• cel i zakres Panelu,  

• datę i miejsce realizacji Panelu,  

• odniesienie się do dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia,  

• imienne dane Lidera Panelu ze strony Wydziału,  

• harmonogram Panelu,  

• imienne dane kluczowych pracodawców (wraz ze wskazaniem reprezentowanego 

przedsiębiorstwa/firmy) uczestniczących w Panelu,  

• imienne dane członków Zespołu nauczycieli akademickich uczestniczących w Panelu.  

Panel rozpoczyna, prowadzi oraz podsumowuje osoba pełniąca funkcję Lidera Panelu 

ze strony Wydziału. Po omówieniu informacji ogólnych i organizacyjnych, przedstawieniu 

interesariuszy otoczenia społeczno-gospodarczego oraz przedstawicieli Wydziału, Lider 

Panelu prezentuje cel Panelu a następnie szczegółowo nakreśla koncepcję kształcenia przyjętą 

przez Wydział oraz zakładane efekty kształcenia. Główną i merytoryczną częścią panelu jest 

dyskusja dotycząca koncepcji kształcenia przyjętej przez Wydział oraz zakładanych efektów 

kształcenia, w której głos zabierają przedstawiciele pracodawców kluczowych z punktu 

widzenia Wydziału a także pozostali uczestnicy Panelu.  

Treść obrad, tzn. wypowiedzi uczestników Panelu, przedstawiane tezy i nawiązujące 

do nich wypowiedzi uczestników, są protokołowane (nośnik cyfrowy) w celu późniejszego 

wykorzystania podczas sporządzania raportu.   

3.6. Raport z panelu  

Po zrealizowaniu Panelu, protokolant sporządza Raport z Panelu kluczowych 

pracodawców (Z-IChi-6.2.1-4) i w terminie 7 dni od daty realizacji Panelu przekazuje go 

Pełnomocnikowi Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. 
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3.7. Działania korygujące  

Do każdej niezgodności Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia lub 

dokumentów Krajowych Ram Kwalifikacji opisanej w Raporcie z Panelu kluczowych 

pracodawców podejmowane są działania korygujące i naprawcze, zgodnie z procedurą P-ICh-

6.5-1 Działania doskonalące.  

Korzystając z wniosków płynących z Raportu z Panelu kluczowych pracodawców, 

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia sporządza i przedkłada 

Radzie Wydziału opinię zawierającą ewentualne zalecenia modyfikacji Wydziałowego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i ewentualnego wprowadzenie procedur 

uzupełniających.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Procedura P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami  

4.2 Procedura P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące 

5. Załączniki  

5.1 Z-ICh-6.2.1-1 Lista osobowa proponowanych pracodawców kluczowych zatrudniających 

(lub mogących zatrudniać) absolwentów Wydziału  

5.2 Z-ICh-6.2.1-2 Lista osobowa Zespołu nauczycieli akademickich  

5.3 Z-ICh-6.2.1-3 Zlecenie udziału w Panelu kluczowych pracodawców  

5.4 Z-ICh-6.2.1-4 Raport z panelu kluczowych pracodawców  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-6.2-1-1 

Strona 1 z 1 

Lista przedstawicieli pracodawców Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 29.04.2014 

 
Warszawa, …………………… 

PROPONOWANA LISTA OSOBOWA PRACODAWCÓW 

KLUCZOWYCH ZATRUDNIAJĄCYCH (LUB MOGĄCYCH 

ZATRUDNIAĆ) ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU 

1. ........................................................................................................ 

2. ........................................................................................................ 

3. ........................................................................................................ 

4. ........................................................................................................ 

5. ........................................................................................................ 

6. ........................................................................................................ 

7. ........................................................................................................ 

8. ........................................................................................................ 

9. ........................................................................................................ 

10. ........................................................................................................ 

 

 

 

                  Opracował:                                                                              Zatwierdził: 

…………………………………….                                     ………..…..………………………. 
 (podpis Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu)                                                                              (podpis Dziekana) 

 
 

 



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-6.2-1-2 

Strona 1 z 1 

Lista nauczycieli akademickich Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 29.04.2014 

 
Warszawa, …………………… 

LISTA OSOBOWA ZESPOŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

1. ........................................................................................................ 

2. ........................................................................................................ 

3. ........................................................................................................ 

4. ........................................................................................................ 

5. ........................................................................................................ 

 

 

 

                  Opracował:                                                                              Zatwierdził: 

…………………………………….                                     ………..…..………………………. 
 (podpis Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu)                                                                              (podpis Dziekana) 

 
 

 



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-6.2-1-3 

Strona 1 z 1 

Zlecenie udziału w Panelu Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 29.04.2014 

 
Warszawa, …………………… 

ZLECENIE UDZIAŁU W PANELU KLUCZOWYCH PRACODAWCÓW 

PANEL 
Termin 

………………….. 

 planowy 

 dodatkowy 

 
 

 

1. Cel Panelu: 

…………………………………………………………………………….……………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................... 

 

2. Zakres Panelu: 

…………………………………………………………………………….……………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................... 

 

3. Zespół audytujący: 

Lider Panelu: ……..………………………………………….…………………….. 

Przedstawiciele Wydziału: 

…….……….….…………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………..

.………………………………………………………………………………………………….. 

Przedstawiciele kluczowych pracodawców:  

…….……….….…………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………..

.………………………………………………………………………………………………….. 

......................................................................................... 

 

4. Dokumenty odniesienia: 

…………………………………………………………………………….……………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................... 

 

………………………………………………………. 
                                                                         (podpis Dziekana)  

 



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-6.2-1-4 

Strona 1 z 1 
Raport z Panelu kluczowych 

pracodawców  
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 29.04.2014 

 

 

Warszawa, …………………  

RAPORT Z PANELU KLUCZOWYCH PRACODAWCÓW  

Wydział, kierunek oraz stopień studiów, którego dotyczyły konsultacje:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rok akademicki: ……………………………  

Przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego (uczestnicy badania): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przedstawiciele Wydziału: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SUGESTIE PRZEDSTAWICIELI OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

Sugestie przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego dotyczące kierunkowych efektów kształcenia:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Proponowane przez Pracodawców formy współpracy z Wydziałe:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Analiza kompetencji absolwentów:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Inne uwagi:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………… 

                                                                         (podpis Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu) 



 

PROCEDURA Symbol: P-ICh-6.4-1 

Strona 1 z 5 

AUDYT WEWNĘTRZNY Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 

Data: 24.03.2010 

aktualizacja: 

21.10.2020 

 

1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej przy 

przygotowaniu, przeprowadzaniu i dokumentowaniu audytów wewnętrznych Systemu, 

planowanych, jak i wykonywanych poza harmonogramem.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Rektor,  

• Pełnomocnik Rektora ds. systemu 

• Dziekan,  

• Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia,  

• Audytor wiodący,  

• Audytorzy,  

• Osoby odpowiedzialne za obszar audytowany.  

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Planowanie audytów wewnętrznych  

Audyt wewnętrzny Systemu przeprowadzany jest wg wydziałowego harmonogramu 

audytów wewnętrznych (zał. Z-ICh-6.4-1-1). Harmonogram przygotowuje Pełnomocnik 

Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. Po zatwierdzeniu przez Dziekana 

harmonogram jest przekazywany kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych.  

3.2. Organizowanie audytów poza harmonogramem  

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia w 

razie potrzeby może zgłosić do Pełnomocnika Rektora ds. systemu potrzebę przeprowadzenia 

audytu wewnętrznego poza harmonogramem. Audyt jest przeprowadzony w przypadku 

zaaprobowania wniosku.  

 

3.3. Powołanie zespołu audytującego  
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AUDYT WEWNĘTRZNY Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 

Data: 24.03.2010 

aktualizacja: 

21.10.2020 

 

Do audytów wydziałowych Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości 

kształcenia wyznacza na piśmie audytorów z „Listy audytorów wewnętrznych” (zał. Z-ICh-

6.4-1-3).  

Przyjmuje się zasadę, że audytorzy nie mogą pozostawać w stosunku zależności 

służbowej wobec odpowiedzialnych za obszar podlegający audytowaniu. Dla każdego audytu 

wyznaczany jest audytor wiodący.  

O doborze zespołu audytującego oraz audytora wiodącego decyduje Pełnomocnik 

Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. Od decyzji Pełnomocnika Dziekana 

ds. systemu możliwe jest odwołanie do.  

Audytorzy są zobowiązani do zachowania poufności oraz do niewykorzystywania 

informacji uzyskanych podczas audytu w innych celach.  

3.4. Powiadomienie o audycie  

Do audytów wydziałowych Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości 

kształcenia wystawia „Zlecenie przeprowadzenia audytu” (zał. Z-ICh-6.4-1-2) w terminie 14 

dni przed jego rozpoczęciem. Pełnomocnik zatwierdza ewentualne zmiany terminu oraz 

składu zespołu audytującego. O zmianie terminu lub audytorów Pełnomocnik Dziekana ds. 

systemu zapewniania jakości kształcenia informuje Dziekana oraz powołanych audytorów w 

formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

3.5. Przeprowadzenie audytu  

Audyt wewnętrzny przeprowadza się zgodnie z opracowanym przez audytora 

wiodącego planem (zał. Z-ICh-6.4-1-4), który zawiera:  

• cel i zakres audytu,  

• obszar audytowany,  

• datę i miejsce przeprowadzenia audytu, 

• dokumenty Systemu,  

• program audytu,  

• nazwiska audytorów oraz osoby odpowiedzialnej za obszar audytowany.  
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AUDYT WEWNĘTRZNY Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 

Data: 24.03.2010 

aktualizacja: 

21.10.2020 

 

Odpowiedzialny za obszar audytowany udostępnia zespołowi audytującemu wskazane 

dokumenty Systemu, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem audytu.  

Audyt rozpoczyna spotkanie otwierające prowadzone przez audytora wiodącego. W 

spotkaniu uczestniczą: audytor wiodący, audytorzy, Dziekan lub Pełnomocnik Dziekana ds. 

systemu zapewniania jakości kształcenia, osoba lub osoby odpowiedzialne za obszar 

audytowany oraz w razie potrzeby inne osoby, które obejmuje zakres audytu. Celem 

spotkania jest prezentacja zespołu audytującego oraz omówienie celów, zakresu i programu 

audytu. Podczas spotkania uzgodnione zostają wszystkie sprawy organizacyjne warunkujące 

sprawny przebieg audytu tak, by uniknąć wzajemnych zakłóceń audytu i bieżącej 

działalności. Ze spotkania otwierającego sporządzany jest protokół, który zawiera wszystkie 

powyższe ustalenia. W razie potrzeby audytor wiodący i audytorzy spotykają się na 

spotkaniach roboczych.  

W czasie audytu audytorzy przeprowadzają rozmowy z pracownikami, osobami 

prowadzącymi zajęcia, doktorantami, jak również prowadzą obserwacje oraz dokonują 

analizy dokumentów objętych audytem. Celem audytu jest badanie poprawności i 

skuteczności funkcjonowania Systemu. W razie wykrycia nieprawidłowości audytor wypełnia 

Kartę niezgodności (zał. Z-ICh-6.4-1-5), która stanowi integralną część Raportu z audytu 

wewnętrznego (zał. Z-ICh-6.4-1-6).  

Po wykonaniu audytu, na spotkaniu zamykającym, audytor wiodący przedstawia 

sprawozdanie z przeprowadzonego audytu i omawia stwierdzone nieprawidłowości oraz 

wnioski z audytu. W spotkaniu zamykającym powinny uczestniczyć te same osoby co w 

spotkaniu otwierającym.  

Karty niezgodności podpisywane są przez audytora wiodącego oraz audytora 

odpowiedzialnego za obszar audytowany. Jeżeli osoba odpowiedzialna za obszar audytowany 

nie zgadza się z treścią karty, stwierdza to przy swoim podpisie oraz podaje uzasadnienie.  

Ze spotkania zamykającego sporządzany jest protokół przez audytora wyznaczonego 

przez audytora wiodącego. Jeżeli którykolwiek z uczestników spotkania nie zgadza się z 

niezgodnościami informacja o tym umieszczana jest w protokole zamykającego.  

3.6. Raport z audytu  
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AUDYT WEWNĘTRZNY Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 

Data: 24.03.2010 

aktualizacja: 

21.10.2020 

 

Po przeprowadzeniu audytu, audytor wiodący opracowuje Raport z audytu 

wewnętrznego (zał. Z-ICh-6.4-1-6).  

Raport z audytu wydziałowego jest przekazywany Pełnomocnikowi Dziekana ds. 

systemu zapewniania jakości kształcenia w terminie do 7 dni od daty zakończenia audytu. 

Kopia Raportu lub wybrany fragment jest przekazywana kierownikom jednostek 

organizacyjnych których dotyczą, osobom odpowiedzialnym za obszar audytowany lub 

innym osobom których audyt dotyczy. Wraz z raportem audytor wiodący przekazuje 

protokoły spotkań otwierającego i zamykającego oraz karty niezgodności Pełnomocnikowi 

Dziekana ds. Systemu. Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia 

przechowuje dokumenty zgodnie z procedurą P-RCh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i 

zapisami.  

 

3.7. Działania korygujące  

Do każdej niezgodności opisanej w raporcie z audytu podejmowane są działania 

korygujące i zapobiegawcze, zgodnie z procedurą P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące.  

4. Dokumenty związane  

4.1 Procedura P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami  

4.2 Procedura P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące 

5. Załączniki  

5.1 Załącznik Z-ICh-6.4-1-1 Roczny harmonogram audytów wewnętrznych  

5.2 Załącznik Z-ICh-6.4-1-2 Zlecenie przeprowadzenia audytu  

5.3 Załącznik Z-ICh-6.4-1-3 Lista audytorów wewnętrznych  

5.4 Załącznik Z-ICh-6.4-1-4 Plan audytu  

5.5 Załącznik Z-ICh-6.4-1-5 Karta niezgodności  

5.6 Załącznik Z-ICh-6.4-1-6 Raport z audytu wewnętrznego  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 
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AUDYT WEWNĘTRZNY Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący 

Data: 24.03.2010 

aktualizacja: 

21.10.2020 

 

Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-6.4-1-1 

Strona 1 z 1 
Roczny harmonogram audytów 

wewnętrznych 
Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 24.03.2010 

 

 

Warszawa, ……………………….. 

 

 

HARMONOGRAM AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH 

na rok ........../.......... 

 

Nr 

audytu 

Elementy Systemu 

podlegające audytowi 

Zespół 

audytorów 

Termin wykonania 

audytu 

Wykonanie 

audytu 

     

  

  

  

  

 

 

 

                  Opracował:                                                                              Zatwierdził: 

…………………………………….                                     ………..…..………………………. 
 (podpis Pełnomocnika Dziekana (podpis Dziekana) 

 ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia)  



 

ZAŁĄCZNIK Symbol: Z-ICh-6.4-1-2 

Strona 1 z 1 

Zlecenie przeprowadzenia audytu Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 24.03.2010 

 

 

Warszawa, …………………… 

ZLECENIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU 

AUDYT 
Termin 

………………….. 

 planowy 

 poza planem 

 
 

 

1. Proszę przeprowadzić wewnętrzny audyt w obszarze: 

…………………………………………………………………………….……………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................... 

2. Cel audytu: 

…………………………………………………………………………….……………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................... 

 

3. Zakres audytu: 

…………………………………………………………………………….……………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................... 

 

4. Zespół audytujący: 

Audytor wiodący: ……..………………………………………….…………………….. 

Audytorzy: …….……….….…………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………….……………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................... 

 

5. Dokumenty odniesienia: 

…………………………………………………………………………….……………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

......................................................................................... 

 

………………………………………………………. 
 (podpis Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia)  
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Lista audytorów wewnętrznych Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 24.03.2010 

 

 

Warszawa, …………………… 

LISTA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH 

1. ........................................................................................................ 

2. ........................................................................................................ 

3. ........................................................................................................ 

4. ........................................................................................................ 

5. ........................................................................................................ 

 

 

 

                  Opracował:                                                                              Zatwierdził: 

…………………………………….                                     ………..…..………………………. 
 (podpis Pełnomocnika Dziekana  (podpis Dziekana) 

ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia)  
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Plan audytu Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 24.03.2010 

 

 

Warszawa, …………………… 

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

AUDYT 
Termin 

………………….. 

 planowy 

 poza planem 

 
Cel audytu: 

Zakres audytu: 

Obszar audytowany: 

Zespół audytujący: 

Audytor wiodący 

Audytorzy 

Odpowiedzialny za obszar audytu: 

Numer zlecenia: Dokumenty odniesienia: 

Harmonogram audytu:…………………….. 
                                                   (termin) 

 

 

                  

…………………………………….                                     ………..…..………………………. 
              (podpis Audytora wiodącego)                                                                  (podpis Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu 

 Zapewniania Jakości Kształcenia) 
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Karta niezgodności Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 24.03.2010 

 

 

Warszawa, …………………… 

KARTA NIEZGODNOŚCI nr…………… 

Raport nr………. 

OPIS NIEZGODNOŚCI (wypełnia audytor) 
Niezgodność z: 

WKJK P I 

 

  

Ostateczny termin 

usunięcia niezgodności: 

 

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE (wypełnia audytowany) 

OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH (wypełnia audytor) 

 

Audytor: ................................                                                                              ......................... 
                          (imię i nazwisko)                                                                                                                             (podpis) 

Audytowany: ................................                                                                       ......................... 
                                      (imię i nazwisko)                                                                                                                 (podpis) 

 

Niezgodność zamknięto: ……………….                                           Audytor: ......................... 
                                                                 (data)                                                                                                        (podpis)        

 

Oznaczenia: 

WKJK – Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia 

P - Procedura 

I - Instrukcja                  
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Raport z audytu wewnętrznego Wydanie: I 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Status: obowiązujący Data: 24.03.2010 

 

 

Warszawa, …………………… 

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

AUDYT 
Numer 

………………….. 

 planowy 

 poza planem 

 
Obszar audytowany:  

 

Cel audytu: 

Zakres audytu: 

Data przeprowadzenia audytu: 

Zespół audytujący: 

Audytor wiodący …………………………… 

Audytorzy …………………………… 

           …………………………… 

           …………………………… 

Przedstawiciele audytowanego obszaru: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

 
Dokumenty udostępnione w trakcie audytu: 

Podsumowanie wyników audytu: 

1. Podsumowanie i wnioski 

 

2. Spostrzeżenia i uwagi 

 

3. Zalecenia doskonalące 

 

Zestawienie niezgodności wg załącznika/ów do Raportu: 

 

 

…………………………………….                                     ………..…..………………………. 
              (podpis Audytora wiodącego)                                                                  (podpis Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu 

 Zapewniania Jakości Kształcenia)  
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1. Zakres procedury  

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Wydziału. Określa odpowiedzialność, 

wymagania oraz sposób postępowania w razie zaistnienia niezgodności Systemu z 

wymaganiami. 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą  

• Osoby (wyznaczone przez Dziekana) odpowiedzialne za procesy objęte procedurą, 

• Pracownicy wyznaczeni do przeprowadzenia działań korygujących i 

zapobiegawczych. 

3. Opis postępowania w ramach procedury  

3.1. Niezgodności w funkcjonowaniu i dokumentach Systemu mogą zostać stwierdzone  w 

wyniku: 

• przeprowadzonych audytów,  

• monitorowania procesów,  

• zgłoszenia pracownika,  

• badania satysfakcji absolwentów i/lub pracodawców. 

3.2. Podstawą do podjęcia działań doskonalących jest również zgłoszenie nieprawidłowości 

przez pracownika Pełnomocnikowi Dziekana ds. systemu zapewniania jakości 

kształcenia, który ewidencjonuje zgłoszenie i opracowuje tryb i zakres działań 

doskonalących oraz przedstawia go do akceptacji Dziekanowi. 

3.3. Za realizację działań doskonalących odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, 

który zakończenie działań zgłasza Pełnomocnikowi Dziekana ds. systemu zapewniania 

jakości kształcenia. 

3.4.Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia ocenia skuteczność 

wdrożonych działań doskonalących i ewentualnie podejmuje dalsze działania 

doskonalące. 

4. Dokumenty związane  

4.1 Statut Politechniki Warszawskiej  
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4.2 Regulamin studiów na Politechnice Warszawskiej 

4.3 System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej 

4.4 Księga Jakości Kształcenia 
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Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis: 

 




