Uchwała Nr 890 /2019
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku logistyka prowadzonym na Politechnice Śląskiej
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) Prezydium
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk społecznych
w zakresie nauk ekonomicznych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, raportem zespołu
oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem zespołu nauk
społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w sprawie oceny programowej na kierunku
logistyka prowadzonym w Politechnice Śląskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego
stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocenę:
pozytywną
§2
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany
na Politechnice Śląskiej, umożliwia studentom kierunku logistyka 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 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r.,
zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.
§3
Następna ocena programowa na kierunku logistyka 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 na podstawie art. 245 ust. 4
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ciąży obowiązek zawiadomienia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jego złożeniu.
§5
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2. Rektor Politechniki Śląskiej.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Krzysztof Diks

Załącznik
do Uchwały Nr 890 /2019
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 12 grudnia 2019 r.
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społecznych w zakresie
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Opinia została sporządzona na podstawie raportu zespołu oceniającego PKA w składzie:
Przewodniczący: dr hab. Wiesław Ciechomski, członek PKA

członkowie:
1. prof. dr hab. Magdalena Osińska, ekspert PKA
2. prof. dr hab. Jarosław Witkowski, ekspert PKA
3. mgr Grzegorz Kołodziej – sekretarz zespołu oceniającego
4. mgr Bożenia Ziemniewicz, ekspert PKA ds. pracodawców
5. Tomasz Tokarski, ekspert PKA ds. studenckich

oraz stanowiska Rektora Politechniki Śląskiej, przedstawionego w piśmie z dnia 31 października
2019 r. o sygnaturze pisma R/132/19/20.
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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 spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

kryterium spełnione

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 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja
osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz
dyplomowanie
Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie,
kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne
wykorzystywane w realizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem
społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz
jej wpływ na rozwój kierunku
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia
stopnia
umiędzynarodowienia
procesu
kształcenia na kierunku
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się,
rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój
i doskonalenie form wsparcia
Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji
o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie,
zatwierdzanie,
monitorowanie,
przegląd
i doskonalenie programu studiów
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.
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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
Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze „Strategią rozwoju Politechniki Śląskiej na lata
2016-2020”. Kierunek logistyka jest przyporządkowany na studiach pierwszego i drugiego
stopnia do dyscyplin: nauk o zarządzaniu i jakości (60%), inżynieria lądowa i transport
(20%) oraz inżynieria mechaniczna (20%).
Cele kształcenia są powiązane z działalnością naukową prowadzoną w uczelni w tych
dyscyplinach oraz zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym
w szczególności zawodowego rynku pracy. Cele nauczania są skoncentrowane na
wykształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu logistyki, wyposażonych w niezbędne
przygotowanie praktyczne wspomagane kompetencjami o charakterze zarządczym.
Absolwent po ukończeniu studiów przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach
branży TSL, pracy w sferze logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych
i usługowych, a także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Oferta kształcenia na kierunku logistyka przewiduje: 7-semestralne studia pierwszego
stopnia (inżynierskie) oraz 3-semestralne studia drugiego stopnia (magisterskie) – zarówno
w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
Wyrazem ponadstandardowej jakości badań naukowych oraz działalności dydaktycznej
Wydziału Organizacji i Zarządzania są liczne osiągnięcia, w tym czołowe miejsca
w rankingach uczelni. Wydział posiada duży potencjał naukowy i legitymuje się kategorią
naukową A.
Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscyplinami, do których
jest przyporządkowany kierunek, opisują, w sposób właściwy i pozwalający na stworzenie
systemu weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez
studentów, a także odpowiadają 6 i 7 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi
ogólnoakademickiemu. Efekty kształcenia zapewniają uzyskanie kompetencji inżynierskich
oraz badawczych. Efekty dla studiów drugiego stopnia zawierają treści pogłębione
i nastawione na prace badawcze.
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 uwzględniają w szczególności
aktualny stan wiedzy i metodyki badań w dyscyplinach, do których jest przyporządkowany
kierunek. Są one również zgodne z prowadzoną działalnością naukową. Treści programowe
zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się.
Czas trwania studiów, nakład pracy mierzony łączną liczbą punktów ECTS konieczny do
ukończenia studiów, jak również nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów uczenia
się przypisanych do poszczególnych grup zajęć są poprawnie oszacowane. Kształcenie na
odległość jest traktowane jako uzupełnienie zajęć prowadzonych w tradycyjnej formie.
Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału
w procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom osiągnięcie efektów
uczenia się, w tym w szczególności umożliwiają przygotowanie do prowadzenia
działalności naukowej lub udział w tej działalności.
Organizacja praktyk, ich nadzór w oparciu o formalnie przyjęte i opublikowane zasady,
miejsca praktyk (bezpośrednio znane opiekunowi praktyk lub przez niego weryfikowane),
a także procedura potwierdzania efektów uczenia się są w sposób prawidłowy publicznie
komunikowane. Oferta praktyk jest bogata, choć najczęściej sami studenci wskazują, gdzie
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chcieliby je odbywać. Opiekun praktyk spotyka się ze studentami zarówno przed, jak i po
odbyciu praktyk w celu ich oceny.
Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego
na nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia się.
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki przyjęcia
kandydatów na studia, 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.
System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się
oraz właściwą 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 udziału w procesie nauczania i uczenia się, jak również pozwalają na
sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów uczenia się, w tym w szczególności przygotowania
do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.
Tematyka prac inżynierskich i magisterskich odpowiada zakładanym efektom uczenia się.
Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk, prace dyplomowe,
oraz inne związane z kierunkiem studiów, jak również udokumentowana pozycja
absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja potwierdzają osiągnięcie efektów
uczenia się.
Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych
osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. W roku akademickim 2018/2019 zajęcia
dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia ocenianego kierunku były
prowadzone przez 127 nauczycieli akademickich, w tym przez 89 pracowników Wydziału
Organizacji i Zarządzania prowadzącego kierunek.
Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących
zajęcia, oparty o transparentne zasady i umożliwiające prawidłową realizację zajęć,
uwzględnia systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną
z udziałem studentów, której wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także
stwarza warunki stymulujące kadrę do ustawicznego rozwoju.
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu
studiów oraz ich doskonalenie
Infrastruktura dydaktyczna, w tym zwłaszcza dostępne zasoby biblioteczne i infrastruktura
informatyczna, sprzyjają realizacji programu studiów oraz służą osiąganiu zakładanych
efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów. Prowadzony jest ciągły monitoring
i okresowe przeglądy infrastruktury dydaktyczno-naukowej, zasobów bibliotecznych oraz
zaplecza socjalnego. Podejmowane są liczne przedsięwzięcia inwestycyjne
i modernizacyjne, które pozwoliły m.in. na możliwie pełne dostosowanie obiektów i ich
wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie
techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne,
edukacyjne oraz aparatura badawcza podlegają systematycznym przeglądom, w których
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uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach
doskonalących.
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Współpraca z otoczeniem ma zarówno charakter formalny w ramach działań Rady
Interesariuszy, jak i nieformalny poprzez bezpośrednie kontakty między przedstawicielami
biznesu oraz władzami Wydziału. Systematycznie odbywają się spotkania członków Rady
z przedstawicielami Uczelni poświęcone analizom potrzeb rynku pracy i samych
interesariuszy, koncepcjom planowanych zmian w programach nauczania, dyskusji nad
zakładanymi efektami uczenia się w kontekście poszukiwanych na rynku kompetencji
pracowniczych. Poprawność doboru instytucji współpracujących jest właściwa, są to
bowiem wiodące firmy logistyczne funkcjonujące nie tylko na rynku polskim, ale
i międzynarodowym.
Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów
i wpływ tego otoczenia na program i jego realizację podlegają systematycznym ocenom ze
strony przedstawicieli studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach
doskonalących.
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu
kształcenia na kierunku
Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku,
zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są przygotowani
do nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest
międzynarodowa mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest
oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia
umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry. Pracownicy aktywnie uczestniczą
w europejskim programie mobilności Erasmus+, w ramach którego Wydział ma podpisane
umowy bilateralne z 21 partnerskimi ośrodkami akademickimi. Nauczyciele akademiccy
zaangażowani w kształcenie na kierunku logistyka wykazują się należytą aktywnością
w realizacji projektów naukowo-badawczych i organizacyjnych o zasięgu
międzynarodowym.
Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem
studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Wydział wdrożył mechanizmy wsparcia studentów w procesie uczenia się, osiągania
efektów kształcenia i wszechstronnym rozwoju. Wsparcie udzielane studentom w procesie
kształcenia przez nauczycieli akademickich w powiązaniu z rozwijaniem ich samodzielności
i stymulowaniem do pełnienia aktywnej roli w tym procesie ocenia się pozytywnie.
Działania władz Wydziału uwzględniają zróżnicowane potrzeby różnych grup studentów.
Na uwagę zasługuje możliwość indywidualizacji procesu kształcenia, dobrze funkcjonujący
system pomocy materialnej, wysokiej jakości obsługa administracyjna. Ponadto na bieżąco
wspierana jest samorządność studencka i studencki ruch naukowy.
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
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Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej
z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu
nauczania i uczenia się na kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach
przyjęcia na studia i możliwościach dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu
absolwentów.
Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom,
w których uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są
wykorzystywane w działaniach doskonalących.
Narzędziem kompleksowej komunikacji ze studentami jest System Obsługi Toku Studiów,
który składa się z kilku modułów umożliwiających różnorakie działania o charakterze
informacyjnym i komunikacyjnym.
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
Na Wydziale Organizacji i Zarządzania zostały formalnie przyjęte oraz wdrożone procedury
związane z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
System zapewniania jakości kształcenia ukierunkowany jest na ocenę realizacji efektów
uczenia się i doskonalenie programu kształcenia, a także podniesienie jakości nauczania.
Skuteczność podejmowanych działań ocenia się pozytywnie. Jakość kształcenia na
ocenianym kierunku logistyka podlega systematycznej walidacji i optymalizacji.
Interesariuszami zewnętrznymi mającymi wpływ na kształtowanie, realizację
i doskonalenie programu kształcenia jest Rada Interesariuszy funkcjonująca przy Wydziale
i opiniująca programy kształcenia i efekty uczenia się. Zasady projektowania,
zatwierdzania, monitorowania i doskonalenia programów studiów określono
w obowiązujących w Uczelni aktach wewnętrznych i procedurach przyjętych w ramach
systemu zapewniania jakości kształcenia. Kierunek logistyka jest ponadto nadzorowany,
w wymiarach organizacyjnym i administracyjnym corocznymi audytami wydziałowymi.
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)
Ocena programowa na kierunku logistyka prowadzonym na Politechnice Śląskiej odbyła się
z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac określonego
przez Komisję na rok akademicki 2018/2019. Wizytacja tego kierunku studiów odbyła się
w związku z upływem okresu na jaki została wydana pozytywna ocena instytucjonalna
Jednostki prowadzącej wizytowany kierunek studiów. W wyniku oceny instytucjonalnej,
o której mowa nie zostały sformułowane zalecenia o charakterze naprawczym specyficzne
dla ocenianego kierunku.
4. Wniosek końcowy i propozycja oceny programowej
Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych stwierdza, że proces kształcenia
realizowany na Politechnice Śląskiej, umożliwia studentom kierunku logistyka 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 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia
13 grudnia 2018 r., zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.
Propozycja oceny programowej: ocena pozytywna.
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5. Rekomendacja przyznania uczelni Certyfikatu Doskonałości
z określeniem kategorii i uzasadnieniem (jeśli dotyczy)
---

Kształcenia

wraz
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