
 

  
Uchwała nr 349/2020 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  
z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 
 

 

  

 
w sprawie oceny programowej na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym 
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 
o profilu ogólnoakademickim  

 
§ 1 

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Prezydium 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk inżynieryjno- 
-technicznych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, raportem zespołu oceniającego 
oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej na kierunku mechanika i budowa 
maszyn prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego 
i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocenę: 

pozytywną 

§ 2 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany 
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni umożliwia studentom kierunku mechanika i budowa 
maszyn osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 
o profilu ogólnoakademickim. 
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), 
uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. ze 
zm., zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. 

§ 3 
Następna ocena programowa na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelni wymienionej 
w § 1 powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026. 

§ 4 
1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
3. Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ciąży, na podstawie art. 245 ust. 

4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązek zawiadomienia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego o jego złożeniu. 

§ 5 
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
2. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
3. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Krzysztof Diks 
     Podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu 23 czerwca 2020 r. 
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Załącznik 
do uchwały nr 349/2020  

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
z dnia 18 czerwca 2020 r.  

 

 

  

Opinia zespołu nauk 
inżynieryjno-technicznych 
 

w sprawie oceny programowej 

 

 

 

 

Nazwa kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn 

Poziomy studiów: studia pierwszego i drugiego stopnia 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Formy studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej kierunek: Uniwersytet 

Morski w Gdyni 

Data przeprowadzenia wizytacji: 14–15 stycznia 2020 r. 
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Opinia została sporządzona na podstawie raportu zespołu oceniającego PKA w składzie: 

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek Henczka, członek PKA  

 

członkowie: 

1. dr hab. inż. Krystian Czernek, ekspert PKA 

2. prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, ekspert PKA 

3. Andrzej Burgs, ekspert PKA reprezentujący pracodawców  

4. Dominik Leżański, ekspert PKA reprezentujący studentów 

5. Wioletta Marszelewska, sekretarz zespołu oceniającego  

 

oraz stanowiska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przedstawionego w piśmie 22 maja 2020 r. 
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1. Ocena stopnia spełnienia szczegółowych kryteriów oceny programowej  

Szczegółowe kryterium oceny programowej 

Propozycja oceny 
stopnia spełnienia 

kryterium określona 
przez zespół 

oceniający PKA w 
raporcie z wizytacji1 
kryterium spełnione/ 
kryterium spełnione 

częściowo/ kryterium 
niespełnione 

Ocena stopnia 
spełnienia kryterium 
ustalona przez zespół 
działający w ramach 
dziedziny lub zespół 
do spraw kształcenia 

nauczycieli2 
kryterium spełnione/ 
kryterium spełnione 

częściowo/ kryterium 
niespełnione 

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

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści 
programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody 
kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 
procesu nauczania i uczenia się 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja 
osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz 
dyplomowanie 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, 
kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne 
wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz 
jej wpływ na rozwój kierunku 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia 
stopnia umiędzynarodowienia procesu 
kształcenia na kierunku 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, 
rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój 
i doskonalenie form wsparcia 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji 
o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, 
zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

                                                      
1 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów studiów różnią się, należy wpisać ocenę dla 
każdego poziomu odrębnie. 
2 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów studiów różnią się, należy wpisać ocenę dla 
każdego poziomu odrębnie. 



 

   
 

5 / 10 

 

2. Uzasadnienie oceny stopnia spełnienia każdego z szczegółowych kryteriów oceny 

programowej (w porządku według poszczególnych kryteriów)  

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 
się 
Przyjęta koncepcja kształcenia jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni. Koncepcja ta 
powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych Jednostki oraz w efekcie 
współpracy kadry naukowo-dydaktycznej, studentów oraz przedstawicieli otoczenia 
społeczno-gospodarczego, w tym również gospodarki morskiej. Mocną stroną przyjętej 
koncepcji jest kształcenie inżynierów zorientowane głównie na potrzeby szeroko 
rozumianej gospodarki morskiej – poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanego 
personelu realizującego zadania serwisowe i produkcyjne w przemyśle stoczniowym, 
a także kształcenie załóg pływających na potrzeby floty handlowej. Absolwenci kierunku 
uzyskują także specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach 
laboratoryjnych oraz w trakcie odbywania morskich praktyk studenckich. Koncepcja i cele 
kształcenia mieszczą się w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, do której kierunek jest 
przyporządkowany, uwzględniają postęp w obszarach działalności zawodowej 
i gospodarczej właściwych dla kierunku, są powiązane z działalnością naukową 
prowadzoną na Wydziale Mechanicznym w tej dyscyplinie oraz są zorientowane na 
potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku 
pracy w obszarze gospodarki morskiej. Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami 
kształcenia oraz dyscypliną, do której jest przyporządkowany kierunek, opisują w sposób 
trafny i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji wiedzę, umiejętności 
i kompetencje społeczne osiągane przez studentów, a także odpowiadają profilowi 
ogólnoakademickiemu. W przyjętym dla ocenianego kierunku zbiorze efektów uczenia się 
uwzględniono wszystkie efekty prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. 
 
Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 
programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki 
zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 
Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz z aktualnym stanem wiedzy 
i metodyki prac w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Czas trwania kształcenia, 
harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, liczba 
semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz szacowany nakład pracy 
studentów, mierzony liczbą punktów ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich 
zakładanych efektów uczenia się. Przedstawione programy studiów, pod względem treści 
kształcenia, stosowanych metod dydaktycznych oraz metod sprawdzania i oceny osiągania 
efektów uczenia się, są spójne z efektami uczenia się przypisanymi do ocenianego 
kierunku.  
Mocną stroną kształcenia na kierunku jest prowadzenie zajęć (zwłaszcza laboratoryjnych) 
w małych grupach, co pozwala na zindywidualizowanie podejścia nauczycieli do 
studentów, a także przygotowanie absolwentów kierunku zarówno do pracy na statkach 
morskich, jak i do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn 
w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu. Metody 
kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie 
nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom, w tym studentom 
z niepełnosprawnością, osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności 
umożliwiają na studiach pierwszego stopnia przygotowanie do prowadzenia badań 
naukowych, a na studiach drugiego stopnia – udział w działalności naukowej. Program 
praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 
środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów 
zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez studentów efektów 
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uczenia się, w szczególności tych, które są związane z przygotowaniem zawodowym. 
Jednostka stwarza warunki do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w procesie 
kształcenia. Zajęcia w planie studiów są rozłożone równomiernie, co pozwala studentom 
na efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na udział w zajęciach i pracę własną. 
 
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 
W procesie rekrutacji kandydatów stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne 
i przejrzyste warunki przyjęcia, umożliwiające właściwy dobór kandydatów. Zasady 
progresji studentów i zaliczania poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym 
dyplomowania, uznawania efektów i okresów uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych 
w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 
uczenia się poza systemem studiów zostały formalnie przyjęte, są kompletne i aktualne. 
System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się 
oraz rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
a stosowane metody weryfikacji i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają 
uzyskanie informacji zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywują 
studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, jak również pozwalają 
na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów uczenia się, w tym w szczególności 
opanowania umiejętności inżynierskich. Prace etapowe i egzaminacyjne umożliwiają 
sprawdzenie zakładanych dla przedmiotu efektów uczenia się. Tematyka prac 
dyplomowych inżynierskich i magisterskich jest ściśle powiązana z kierunkiem mechanika 
i budowa maszyn. W nauczaniu Uczelnia stosuje właściwie dobrane środki i narzędzia 
dydaktyczne, które wspomagają osiąganie przez studentów efektów uczenia się. 
 
Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 
Dorobek naukowy, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz kompetencje 
dydaktyczne nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia zapewniają 
prawidłową realizację programu studiów oraz osiągnięcie przez studentów założonych 
efektów uczenia się. Nauczyciele akademiccy są autorami publikacji naukowych, 
monografii, patentów i podręczników dydaktycznych, biorą udział w konferencjach 
i szkoleniach. Powierzanie nauczycielom zajęć dydaktycznych dokonywane jest w oparciu 
na kryterium zgodności specjalizacji oraz dorobku naukowego i posiadanego 
doświadczenia dydaktycznego z tematyką prowadzonych zajęć. Polityka kadrowa Wydziału 
umożliwia właściwy dobór kadry i zapewnia jej stabilność, motywuje również nauczycieli 
akademickich do podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania kompetencji 
dydaktycznych. Nauczyciele akademiccy i pracownicy są nagradzani za osiągnięcia 
dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. W ocenie nauczycieli akademickich bierze się pod 
uwagę wyniki oceny dokonanej przez studentów, a ich analiza jest wykorzystywana do 
doskonalenia kwalifikacji kadry. 
 
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 
studiów oraz ich doskonalenie 
Uczelnia dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową zabezpieczającą w pełni 
realizację procesu dydaktycznego na ocenianym kierunku. Infrastruktura laboratoryjna 
umożliwia studentom przygotowanie do prowadzenia badań naukowych na pierwszym 
stopniu studiów oraz realizację takich badań na studiach drugiego stopnia. Liczba 
i wielkość pomieszczeń dydaktycznych jest adekwatna do liczby studentów wizytowanego 
kierunku. Pracownie i laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiający 
osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się w ramach zajęć laboratoryjnych, 
ćwiczeniowych i projektowych. Oceniana jednostka zapewnia nowoczesną bazę 
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dydaktyczną do prowadzenia zajęć umożliwiających uzyskanie efektów uczenia się  
zgodnych z aktualnym stanem wiedzy związanej z ocenianym kierunkiem studiów, przy 
czym charakterystyczne jest jej zorientowanie na problematykę okrętową oraz morską. 
Uczelnia dysponuje nowoczesną biblioteką, zapewniającą dostęp do zasobów książkowych 
i czasopism, także  w wersji elektronicznej. Wielkość zgromadzonych zasobów w pełni 
pokrywa zapotrzebowanie w zakresie studiów literaturowych, jak również dydaktycznych 
efektów uczenia się na kierunku mechanika i budowa maszyn. Nauczyciele akademiccy i 
studenci mogą zgłaszać zapotrzebowanie na nowe pozycje książkowe lub czasopisma. 
Budynki (w tym także biblioteka) są przystosowane do potrzeb studentów z dysfunkcjami 
ruchu (windy, podjazdy, toalety). W Jednostce prowadzi się okresowe przeglądy 
infrastruktury dydaktycznej i naukowej. Na tej podstawie dokonuje się niezbędnych 
zakupów aparatury oraz modernizacji infrastruktury. 
 
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 
Prowadzona współpraca z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym 
z pracodawcami, ma charakter stały i przybiera zróżnicowane formy, np. organizacji 
praktyk oraz wizyt studyjnych, realizacji wdrożeniowych prac dyplomowych, udziału 
przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w prowadzeniu zajęć lub weryfikacji 
efektów uczenia się. Należy podkreślić, że rodzaj, zakres i zasięg działalności instytucji 
otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawców, z którymi Wydział 
współpracuje w zakresie projektowania i realizacji programu studiów, jest zgodny 
z koncepcją i celami kształcenia oraz wynikającymi z nich obszarami działalności 
zawodowej oraz lokalnego rynku pracy. Na ocenianym kierunku prowadzone są okresowe 
przeglądy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a ich wyniki są 
wykorzystywane do doskonalenia programu studiów. 
 
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 
kształcenia na kierunku 
Wydział stwarza warunki do umiędzynarodowienia kształcenia, które jest ważnym 
elementem koncepcji kształcenia na kierunku. Mobilność studentów w ramach programu 
Erasmus+ jest nierównomierna: przyjeżdża znacznie więcej studentów z zagranicy, niż 
wyjeżdża studentów ocenianego kierunku. Pozytywnym aspektem internacjonalizacji 
ocenianego kierunku jest udział specjalistów z zagranicy, a także nauczycieli zagranicznych 
wizytujących Wydział i prowadzących zajęcia dla studentów. Wydział prowadzi współpracę 
badawczą w ramach międzynarodowych projektów związanych z eksploatacją statków. 
Doświadczenia wyniesione ze współpracy międzynarodowej są uwzględniane w 
opracowywaniu koncepcji i programów kształcenia i badań. Pracownicy mają możliwość 
uczestniczenia i uczestniczą w programach mobilności oraz korzystają z doskonalenia 
znajomości języka angielskiego w ramach realizowanych projektów rozwoju kompetencji. 
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia jest zbieżne z charakterem wizytowanego 
kierunku i dostosowane są do koncepcji kształcenia. Na ocenianym kierunku prowadzone 
jest monitorowanie procesu umiędzynarodowienia. 
 
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 
Wsparcie studentów w uczeniu się jest kompleksowe, przybiera różne formy i uwzględnia 
zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi naukowemu, 
społecznemu i zawodowemu studentów. Zapewniona jest dostępność nauczycieli 
akademickich dla studentów oraz pomoc w uczeniu się i osiąganiu efektów uczenia się, 
a także w przygotowaniu do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej 
działalności. Stosowane metody wsparcia motywują studentów do uczenia się, jak również 
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zapewniają kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw 
studenckich. Uczelnia wspiera studentów z niepełnosprawnościami i pomaga im w 
realizacji procesu kształcenia. Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega 
systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są 
wykorzystywane w działaniach doskonalących. 
 
Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 
realizacji i osiąganych rezultatach 
Uczelnia w pełni zapewnia publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej oraz 
zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji 
procesu kształcenia. Kandydaci na studia, studenci ocenianego kierunku, jak również 
wszystkie osoby zainteresowane, w tym przedstawiciele otoczenia społeczno-
gospodarczego, mają zapewnioną możliwość uzyskania pełnej informacji o kierunku 
studiów, jego doskonaleniu i procesie ewaluacji jakości kształcenia dzięki zamieszczonym 
na stronie internetowej Uczelni i Jednostki sprawozdaniom z działalności. Osoby 
zainteresowane studiowaniem na ocenianym kierunku studiów poprzez analizę danych na 
stronie internetowej Uczelni i Wydziału mają również dostęp do informacji o warunkach 
przyjęcia na studia, możliwościach dalszego kształcenia i zatrudnienia absolwentów 
kierunku, a także o realizowanych przez kadrę projektach badawczych. Udostępniane 
informacje są aktualne, zrozumiałe oraz zgodne z potrzebami różnych grup odbiorców. Na 
ocenianym kierunku prowadzone są badania dotyczące oceny publicznego dostępu do 
informacji. 
 
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 
Na ocenianym kierunku określono zasady projektowania, zatwierdzania, monitorowania, 
oceny i doskonalenia programów studiów, a także określone zostały w sposób przejrzysty 
kompetencje i zakres odpowiedzialności zespołu osób w odniesieniu do ewaluacji 
i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku. Zapewniony jest udział kadry akademickiej 
oraz studentów w powyższym procesie; również prowadzona współpraca z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym zapewnia udział interesariuszy zewnętrznych. Przeprowadzana 
jest systematyczna ocena programu studiów, a także monitorowany jest stopień osiągania 
zakładanych efektów uczenia się na podstawie cyklicznie zbieranych danych. 
Monitorowanie programu studiów prowadzone jest na wszystkich rodzajach zajęć i na 
prawie  każdym etapie kształcenia, w tym w procesie dyplomowania. Wnioski z analizy 
programów wykorzystywane są przy jego doskonaleniu. Pozytywne opinie studentów 
o programie studiów i realizacji samego kształcenia oraz możliwość osiągnięcia 
zakładanych efektów uczenia się pozwalają na przyjęcie wniosku, że działania doskonalące 
podejmowane przez Wydział są odpowiednio skuteczne. Jakość kształcenia na kierunku 
jest poddawana cyklicznej zewnętrznej ocenie, a wyniki tej oceny są wykorzystywane w 
doskonaleniu jakości kształcenia. 

3. Opinia dotycząca dostosowania się uczelni do zaleceń o charakterze naprawczym 

sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej 

na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (w porządku według 

poszczególnych zaleceń) 

 
 
Zalecenie 1 

Zaleca się usprawnienie monitorowania losów karier absolwentów, które powinny mieć wpływ 
na jakość kształcenia i kształtowanie koncepcji kształcenia. 
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Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 
i niezgodności oraz ocena ich skuteczności. 

Wydział z własnej inicjatywy prowadzi badanie stopnia zadowolenia absolwentów z odbytych 
studiów (ankieta po egzaminie dyplomowym). Wyniki tych ankiet są analizowane przez władze 
Wydziału w celu doskonalenia procesu kształcenia. Monitorowanie losów karier zawodowych 
absolwentów prowadzi Biuro Karier Studenckich, które podlega prorektorowi ds. kształcenia. 
Uczelnia dostosowała się do zalecenia. 

 
Zalecenie 2 

Zaleca się przeprowadzenie kontroli wsparcia materialnego studentów.  
Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 
i niezgodności oraz ocena ich skuteczności 
Od czasu ostatniej oceny programowej zasadniczo zmieniły się przepisy (zewnętrzne 
i wewnętrzne), zasady oraz warunki wsparcia materialnego studentów. W myśl przepisów 
znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obecnie jest to kompetencja 
prorektora ds. kształcenia. Zalecenie nieaktualne. 

 
Zalecenie 3 
Zaleca się poprawę dokumentowania prac etapowych. 
Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 
i niezgodności oraz ocena ich skuteczności 
Na Wydziale obowiązują jednolity wzór strony tytułowej i wytyczne dotyczące sposobu 
edytowania prac dyplomowych. Sposób dokumentowania prac etapowych poddanych 
przeglądowi w czasie wizytacji nie budzi obecnie zastrzeżeń. Uczelnia dostosowała się do 
zalecenia. 

 
Zalecenie 4 
Zaleca się wprowadzenie większej liczby zajęć z języka angielskiego. 
Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 
i niezgodności oraz ocena ich skuteczności. 
Od roku akademickiego 2019/2020 liczba godzin z języka angielskiego została zwiększona dla 
wszystkich profili, stopni i trybów studiów. Uczelnia dostosowała się do zalecenia. 

 
Zalecenie 5 
Zaleca się wyodrębnienie odrębnego pomieszczenia dla komisji stypendialnej. 
Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 
i niezgodności oraz ocena ich skuteczności. 

Komisja stypendialna dysponuje oddzielnym pomieszczeniem (sala A 217). Uczelnia 
dostosowała się do zalecenia. 

 
Zalecenie 6 
Zaleca się wprowadzenie systemu antyplagiatowego i poddanie prac dyplomowych weryfikacji 
w tym systemie.  
Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 
i niezgodności oraz ocena ich skuteczności. 

Uczelnia obecnie sprawdza wszystkie prace dyplomowe w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym. Uczelnia dostosowała się do zalecenia. 
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4. Wniosek końcowy i propozycja oceny programowej 

Zespół nauk inżynieryjno-technicznych stwierdza, że proces kształcenia realizowany na 
Uniwersytecie Morskim w Gdyni umożliwia studentom kierunku mechanika i budowa 
maszyn osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego 
stopnia o profilu ogólnoakademickim. 
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 
13 grudnia 2018 r. ze zm., zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. 
Propozycja oceny programowej: ocena pozytywna. 
  


