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1.1. Rys historyczny 
 
Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią państwową. W 1960 roku powstało Towarzystwo 

Przyjaciół Wyższych Szkół Zawodowych w Kielcach, które za cel postawiło sobie reaktywować 
wyższe szkolnictwo techniczne wywodzące się z założonej w Kielcach przez Stanisława Staszica 
Szkoły Akademio-Górniczej – pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich. W wyniku 
podjętych starań, w latach 1962-1963, utworzono w Kielcach Studium Stacjonarno-Zaoczne 
AGH, a następnie Ośrodek Studiów Wieczorowych i Zaocznych AGH i Politechniki Krakowskiej. 
W roku 1965 – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów – powstała Kielecko-Radomska 
Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Dwa lata później, po uzyskaniu prawa prowadzenia także 
studiów dziennych, przekształcona została w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. 
Uczelnia kształciła początkowo studentów na czterech wydziałach: Ogólnotechnicznym, 
Mechanicznym, Elektrycznym i Garbarskim. Uzyskanie w roku 1972 przez Wydział 
Mechaniczny praw do doktoryzowania pozwoliło na dalsze zmiany – przekształcenie uczelni w 
1974 roku w Politechnikę Świętokrzyską. W tym samym roku powstał Instytut Elektrotechniki, 
działający na prawach Wydziału. W 1978 roku powstał Instytut Automatyki, który wspólnie z 
Instytutem Elektrotechniki wszedł w skład powołanego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
(Zarządzenie nr 22 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, z dnia 24 sierpnia 1978 
roku). Absolwenci nowego Wydziału uzyskiwali dyplomy magistra inżyniera elektryka.  

W 1991 roku nastąpiła restrukturyzacja Wydziału. Utworzono nowe samodzielne jednostki 
wydziałowe: trzy katedry (Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć, Informatyki, 
Elektroniki i Teletransmisji), oraz siedem zakładów (Metod i Systemów Sterowania, Badań 
Operacyjnych, Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego, Eksploatacji i Wyposażenia 
Elektrycznego, Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii, Maszyn Elektrycznych, Podstaw 
Energetyki).  Rozwój kadry naukowej umożliwił poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez 
powołanie specjalności informatyka techniczna na kierunku elektrotechnika oraz zmianę w 
1992 roku nazwy Wydziału na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (Zarządzenie 
nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 1992 r.). 

W 1998 roku Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uzyskał uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. W 2001 roku 
został uruchomiony na poziomie I stopnia kierunek informatyka na studiach zaocznych, a w 
roku następnym na studniach dziennych. W 2009 roku rozpoczęto kształcenie na studiach II 
stopnia na kierunku informatyka oraz na I stopniu  kierunku elektronika i telekomunikacja.  

W 2010 roku budynek Wydziału został w pełni zmodernizowany w ramach projektu 
„MODIN II Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach”.  W tym samym roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. W roku akademicki 2011/2012 
rozpoczęto kształcenie na I stopniu kierunku energetyka oraz na studiach III stopnia w 
dyscyplinie elektrotechnika.   

Obecnie (grudzień 2016) na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki studiuje na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1683 studentów (rys. 2). Kadrę dydaktyczna 
Wydziału stanowi 89 pracowników, w tym 8 profesorów, 16 doktorów habilitowanych, 44 
doktorów, 19 magistrów inżynierów oraz 2 magistrów (rys. 3). 
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Rys. 1. Liczba studentów na kierunkach WEAiI w roku  ak.  2013/14, 2014/15 i 2015/16, wg. stanu na 15 marca 2016 

 

Rys. 2. Liczba studentów na kierunkach WEAiI w roku ak. 2016/17 wg. stanu na 30 listopada 2016 

 

 

Rys. 3. Struktura nauczycieli akademickich na WEAiI (wg. stanu na dzień 30 listopada 2016) 
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1.2. Status i struktura Wydziału 
 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki powołany został rozporządzeniem Rady 

Ministrów PRL z dnia 3 czerwca 1965r. pod nazwą Wydziału Elektrycznego i jest podstawową 
jednostką organizacyjną Politechniki Świętokrzyskiej. Zasady działania Wydziału określa 
ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 
1365 z późniejszymi zmianami) oraz aktualnie obowiązujący Statut Politechniki 
Świętokrzyskiej.  

Władzę na Wydziale sprawuje dziekan z pomocą trzech prodziekanów: prodziekana ds. 
nauki i promocji oraz dwóch prodziekanów ds. kształcenia i spraw studenckich na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych (rys. 4). Organem Kolegialnym jest Rada Wydziału. 

 
 

 
 

Rys. 4. Struktura funkcji kierowniczych na Wydziale 

 
 
W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki organizacyjne:  
1) Katedra Elektrotechniki Przemysłowej i Automatyki: 

 Zakład Urządzeń i Systemów Automatyki, 

 Zakład Energoelektroniki, Maszyn i Napędów Elektrycznych, 

 Zakład Urządzeń Elektrycznych i Techniki Świetlnej,   

 Zakład Podstaw Energetyki.  
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2) Katedra Systemów Informatycznych: 

 Zakład Informatyki,  

 Zakład Zastosowań Informatyki,  

 Zakład Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych,  

 Zakład Systemów Sterowania i Zarządzania.  
3) Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki: 

 Zakład Informatyki i Elektroniki,  

 Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych.  
4) Akredytowane Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej.  
5) Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych. 

 
W podstawowych jednostkach organizacyjnych wydziału funkcjonuje kilkadziesiąt 

laboratoriów dydaktycznych oraz badawczych, w których realizowane są prace naukowe oraz 
zajęcia dydaktyczne. Poniżej przedstawiono wykaz bazy laboratoryjnej w poszczególnych 
jednostkach wydziału: 

1. Zakład Urządzeń i Systemów Automatyki: 

 Pracownia Komputerowych Systemów Automatyk 

 Laboratorium Podstaw Robotyki i Mechanizacji 

 Pracownia pomiarów i monitorowania procesów elektroenergetycznych  
i przemysłowych 

 Pracownia kompatybilności urządzeń elektrycznych 

2. Zakład Energoelektroniki, Maszyn i Napędów Elektrycznych: 

 Pracownia Przekształtnikowych Systemów i Układów Napędowych 

 Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej 

 Pracownia Badawczo – Projektowa Maszyn Elektrycznych Nowej Generacji  
i Systemów Mechatronicznych 

 Laboratorium Przekształtników Energoelektronicznych 

 Laboratorium Procesorów Sygnałowych i Sterowników PLC w Układach 
Sterowania Urządzeń Elektrycznych 

 Laboratorium Elektroniki Przemysłowej 

 Laboratorium Energoelektroniki 

 Komputerowe Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Systemów 
Mechatronicznych 

 Laboratorium Maszyn Elektryczny 

 Laboratorium Maszyn Elektrycznych Specjalnych 

3. Zakład Urządzeń Elektrycznych i Techniki Świetlnej: 

 Pracownia Komputerowych Systemów Automatyk 

 Laboratorium Podstaw Robotyki i Mechanizacji 

 Pracownia pomiarów i monitorowania procesów elektroenergetycznych  
i przemysłowych 

 Pracownia kompatybilności urządzeń elektrycznych 

4. Zakład Podstaw Energetyki: 

 Laboratorium Pomiarów Jakości Energii 

 Laboratorium Gospodarki Elektroenergetycznej 

 Laboratorium Zarządzania i Sterowania Energetycznymi Systemami 
Przemysłowymi 
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 Laboratorium Audytingu Energetycznego 

 Laboratorium Metod Optymalizacji w Elektroenergetyce Przemysłowej 

5. Zakład Informatyki: 

 Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych: Pracownia 
Multikomputerowa Robotów Mobilnych 

 Laboratorium Komputerowego Projektowania Kompozycji Graficznych i Filmów 

 Laboratorium programowania systemów komputerowych 

6. Zakład Zastosowań Informatyki: 

 Laboratorium Modelowania Komputerowego 

 Laboratorium Zastosowań Informatyki 

7. Zakład Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych: 

 Laboratorium Sieci Teleinformatycznych 

 Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej 

 Pracownia Charakteryzacji Materiałów Dla Optoelektroniki, Nanoelektroniki  
i Fotoniki 

8. Zakład Systemów Sterowania i Zarządzania: 

 Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych: Pracownia badawcza 
systemów zarządzania i wspomagania decyzji 

 Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej: Pracownia 
Identyfikacji i Systemów Sterowania 

 Laboratorium Metod Identyfikacji 

 Laboratorium Podstaw Automatyki i Systemów Sterowania 

 Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania 

9. Zakład Informatyki i Elektroniki: 

 Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych: Pracownia 
Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania 
Obrazów 

 Laboratorium Zaawansowanych Systemów Elektroniki Analogowej i Cyfrowej 

 Laboratorium Podstaw Elektroniki i Układów Cyfrowych 

 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej 

10. Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych: 

 Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej: Pracownia 
Światłowodowych Czujników i Przetworników Pomiarowych 

 Laboratorium Pomiarów Bioimpedancji 

 Laboratorium Metrologii 

 Laboratorium Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych Metodami Elektrycznymi 

 Laboratorium Teorii Obwodów 

 Laboratorium Miernictwa Biomedycznego 

 Laboratorium Światłowodowych Technik Pomiarowych 
 

1.3. Baza dydaktyczna Wydziału 
 
Wydział dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną konieczną do realizacji programu 

kształcenia, dzięki czemu gwarantuje wystarczające i odpowiednie dla uruchomionych 
kierunków studiów zasoby wspomagające naukę studentów. Zajęcia dydaktyczne odbywają się 
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w wyremontowanych, zmodernizowanych i w większości wyposażonych w sprzęt 
audiowizualny salach dydaktycznych.  

Główny budynek Wydziału (budynek D Politechniki Świętokrzyskiej) zlokalizowany jest przy 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach, blisko centrum miasta. Budynek znajduje się w 
kompleksie czterech podobnych budynków połączonych od strony południowej łącznikiem na 
wysokości pierwszego piętra, a od strony północnej – z nowym budynkiem Energis oraz z 
budynkami hal laboratoryjnych. Całość obiektów stanowi kompleks położony przy terenach 
zielonych, tworzący wraz z domami studenckimi oraz innymi obiektami kampus Uczelni.  

Budynek Wydziału ma siedem kondygnacji, w tym jedną podziemną, gdzie znajdują się 
laboratoria, pomieszczenia dodatkowe i magazyny. Na parterze mieści się portiernia, szatnia, 
biura dziekanatu, biura administracji oraz bufet. Budynek ma dwie klatki schodowe, dwa piony 
wind i dwa piony pomieszczeń sanitarnych. Za pomocą łącznika na poziomie pierwszego piętra 
łączy się z pozostałymi budynkami A, B, C oraz z budynkiem Energis oraz budynkiem Biblioteki 
Głównej. Łącznik zlokalizowany na parterze umożliwia swobodne przejście do Głównej Auli 
Wykładowej. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w salach zlokalizowanych na wszystkich piętrach budynku 
(oprócz parteru). W budynku Wydziału mieści się 10  sal dydaktycznych (wykładowych, 
ćwiczeniowych –liczba miejsc ogółem około 500) oraz kilkadziesiąt specjalistycznych sal 
laboratoryjnych (liczba miejsc ogółem 1150). Największe pod względem powierzchni aule 
wykładowe (po 96 miejsc) umiejscowione są na I piętrze od strony południowo –wschodniej. 
Pięć ogólnodostępnych sal dydaktycznych mieszczących się na I i II piętrze budynku D 
wyposażonych jest w rzutniki multimedialne oraz ekrany. Do dyspozycji pracowników 
Wydziału znajdują się również projektory multimedialne, które mogą być wykorzystywane w 
dowolnej sali. Integralną część budynku D stanowi dwukondygnacyjna hala laboratoryjna 
mieszcząca głównie laboratoria dydaktyczne i badawcze. Sporadycznie, dla celów 
dydaktycznych, wykorzystywane są pomieszczenia w budynku  Auli, która składa się z trzech 
sal wykładowych.  

Wyposażenie audiowizualne większości sal dydaktycznych stanowią składane ekrany 
wiszące, stojące lub ekrany wymalowane na ścianach. Rzutniki lub projektory należą do 
wyposażenia dużych sal audytoryjnych lub są przynoszone i instalowane przez pracowników 
przed zajęciami.  

 

1.4. Zasoby biblioteczne  
 
Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej jest największą ogólnodostępną naukową 

biblioteką techniczną w regionie świętokrzyskim i jest uczestnikiem Konsorcjum Polskich 
Bibliotek Naukowych.  

Na strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej składają się:  

 Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,  

 Oddział Systemów Komputerowych, Informacji Naukowej i Normalizacyjnej,  

 Oddział Udostępniania Zbiorów,  

 Oddział Wydawnictw Ciągłych,  

 Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej,  

 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza dla 
studentów i pracowników PŚk z innych bibliotek krajowych i zagranicznych materiały 
niedostępne w naszej bibliotece np. książki, czasopisma, prace doktorskie. Wypożyczone 
materiały udostępnia się w Bibliotece). 
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Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, zeszyty 
naukowe, zbiory specjalne, opisy patentowe oraz bazy danych związane tematycznie z 
kierunkami kształcenia na Uczelni. Służy społeczności akademickiej miasta, regionu i wszystkim 
użytkownikom poszukującym informacji. Nowy gmach Biblioteki Głównej, o kubaturze 30 tys. 
m3, jest jednym z najnowocześniejszych obiektów bibliotecznych w kraju. Dla użytkowników 
nowej biblioteki dostępnych jest ponad 100 komputerów. Rozpoczęła działanie część biblioteki 
oparta na swobodnym dostępie informatycznym do światowych zasobów wiedzy, 
zorganizowana w postaci Akademickiego Centrum Zasobów Informacyjnych.  

Czytelnia głównej biblioteki liczy: 256 miejsc dla czytelników, 96 nowoczesnych stanowisk 
komputerowych z dostępem do Internetu, 12 kabin do pracy indywidualnej i zespołowej, 
elektronicznych katalogów książek, obsługi wypożyczeń i baz bibliograficznych. Korzystający z 
biblioteki mają dostęp do kserografów samoobsługowych. Użytkownicy mają wolny dostęp do 
82% zbiorów bibliotecznych, mogą korzystać z samoobsługowych urządzeń  do wypożyczeń i 
zwrotów książek oraz do urządzeń reprograficznych, mają możliwość elektronicznej rezerwacji 
książki a także jej prolongaty.  

Studenci korzystają z ogólnodostępnej bazy „Lektury”, która zawiera wykaz podręczników 
do każdego przedmiotu (6036 rekordów), jakie wykładowcy umieścili w karcie przedmiotu  
(17377 lektur). Znajdują się tam książki, artykuły z czasopism, instrukcje, normy, a także adresy 
stron www. Z poziomu bazy możliwe jest sprawdzenie dostępności danej publikacji w zbiorach 
Biblioteki w postaci danych bibliograficznych oraz jej statusu udostępniania. Biblioteka 
zapewnia literaturę niezbędną do pracy naukowej i  obsługi procesu dydaktycznego Uczelni. 
Mając na uwadze rozległość rynku wydawniczego i zróżnicowanie potrzeb informacyjnych 
użytkowników BG stara się stworzyć optymalną kolekcję biblioteczną, uwzględniając wszystkie 
– zgodne z kierunkami kształcenia na Uczelni dezyderaty pracowników, doktorantów i 
studentów.  

Tematyka gromadzonych książek to: budownictwo lądowe, geologia, geodezja  
i kartografia, urbanistyka, mechanika gruntów, architektura, transport, logistyka, robotyka, 
automatyka, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, mechanika, wzornictwo przemysłowe,  
podstawy budowy maszyn, eksploatacja maszyn, mechatronika, inżynieria produkcji, techniki 
wytwarzania, elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, elektronika medyczna, technika 
świetlna, energia odnawialna,  ekologia i ochrona środowiska, inżynieria sanitarna, technika 
samochodowa, ekonomia, organizacja i zarządzanie, inżynieria danych. 

Aktualny stan wydawnictw zwartych – książek wynosi  132718 egz. Ponadto Biblioteka 
oferuje dostęp do zbiorów cyfrowych, dostępnych w sieci uczelnianej  
i z komputerów domowych: IEEE/IET – 16789 tyt.; Baza Knovel – 6 kolekcji tematycznych – 
1649 tyt; Ibuk – 394 tyt. wydawnictw polskich (19 wykupione, 375 bezpłatne); zbiory cyfrowe 
pełnotekstowe:- skrypty PŚk – 114 poz.; książki dostępne w ramach krajowej licencji 
akademickiej: SpringerLink - 16700 tyt. książek i 10558 wolumenów  tzw. serii książkowych,  
EBSCO – 1987 tyt., Elsevier – 1641 tytułów 

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej dysponuje  1991 tytułami czasopism   
w wersji papierowej (ok. 36 tys. vol. czasopism polskich i zagranicznych), z czego  
w bieżącej prenumeracie - 157 tytułów polskich i  33 tytuły zagraniczne.  

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/Springer/archives_book_series.xls
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Kształcenie  

na Wydziale 
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2.1. Misja Wydziału 
 
Misją Wydziału jest zrównoważony rozwój kształcenia studentów, poszerzanie oferty 

dydaktycznej przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju kadry i badań naukowych na 
europejskim poziomie.  

Jednym z elementów realizacji misji Uczelni, a tym samym jednym z głównych celów 
działalności Wydziału jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty 
dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i zmieniających się uwarunkowań gospodarczych.  

 

2.2. Profil kształcenia 
 

Wydział kształci na czterech kierunkach: elektrotechnika, informatyka, elektronika i 
telekomunikacja oraz energetyka.   

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 08.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, 
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 nr 179 poz. 1065 
ze zmianami) kierunek:  

 Elektrotechnika został przyporządkowany do: obszaru nauk technicznych, dziedziny 
nauk technicznych, dyscypliny elektrotechnika,  

 Informatyka został przyporządkowany do: obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk 
technicznych, dyscypliny informatyka, 

 Elektronika i telekomunikacja został przyporządkowany do: obszaru nauk 
technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscyplin: elektronika i telekomunikacja,  

 Energetyka został przyporządkowany do: obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk 
technicznych, dyscypliny energetyka. 

 

Na wszystkich kierunkach kształcenie prowadzone jest na profilu ogólnoakademickm. 
Wybór profilu został podyktowany minimum kadrowym reprezentowanym przez 
doświadczonych nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w obszarze wiedzy 
odpowiadającym obszarowi kształcenia, dzięki czemu  spełniony jest warunek minimum 
kadrowego dla studiów o profilu akademickim zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 
05.10.2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dziennik Ustaw Nr 243 Poz. 1445 ze zmianami). 

Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów w Politechnice 
Świętokrzyskiej. 
 

2.3. Forma prowadzenia studiów i poziomy kształcenia 
 
Na kierunkach elektrotechnika i informatyka prowadzone jest kształcenia na:  
 studiach I-go stopnia: stacjonarnych (VII semestrów) i niestacjonarnych (VIII 

semestrów), po których absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.   

 studiach II-go stopnia: stacjonarnych (III semestry - kandydat posiada tytuł inżyniera) i 
niestacjonarnych (IV semestry), po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera. 

Studenci studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika mają możliwość wyboru 
następującej specjalności: 

 automatyka, 
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 elektronika przemysłowa i energoelektronika, 
 komputerowe systemy pomiarowe, 
 przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej,  
 elektronika i telekomunikacja,  
 elektroenergetyka. 

Studenci studiów II stopnia na kierunku informatyka mogą wybrać jedną z dwóch 
specjalności:   

 grafika komputerowa, 
 systemy informacyjne. 

Specjalności są uruchamiane decyzją Rady Wydziału w zależności od liczby studentów.  
 

Na kierunkach elektronika i telekomunikacja oraz  energetyka  prowadzone jest 
kształcenia na:  

 studiach stacjonarnych (VII semestrów) i niestacjonarnych (VIII semestrów) 
pierwszego stopnia, po których absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.   

Studenci kierunku elektronika i telekomunikacja mają możliwość wyboru następującej 
specjalności:  

 aparatura elektroniczna w telekomunikacji, 
 elektronika medyczna, 
 sieci teleinformatyczne. 

Studenci kierunku energetyka uzyskują tytuł inżyniera, specjalność energetyka odnawialna i 
elektroenergetyka.  

Specjalności są uruchamiane decyzją Rady Wydziału w zależności od liczby studentów.  
 

Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia, Wydział prowadzi studia stacjonarne i 
niestacjonarne (VIII semestrów) trzeciego stopnia w dyscyplinie elektrotechnika w ramach 
zagadnień specjalności: elektroenergetyka i technika wysokich napięć, teoria sterowania, 
maszyny elektryczne, elektrotechnika teoretyczna, systemy pomiarowe, elektronika 
przemysłowa i energoelektronika, technika świetlna, napęd elektryczny, aparaty elektryczne.  
 

Aktualny proces kształcenia na Wydziale  jest zgodny z Procesem Bolońskim i uwzględnienia 
założenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.  
Dla każdego kierunku i poziomu kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
przygotowana została dokumentacja programu kształcenia, uwzględniająca wytyczne do 
planów i programów nauczania wprowadzone Uchwałami Senatu Politechniki Świętokrzyskiej i 
Zarządzeniami Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Dokumentacja zawiera:  

1)  Informacje podstawowe:  
 nazwa Uczelni,  

 nazwa Wydziału,  

 nazwa kierunku studiów,  

 poziom kształcenia,  

 profil kształcenia,  

 forma prowadzenia studiów,  

 tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta,  
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 przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia wskazanie dziedziny i 
dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku 
studiów,  

  liczba semestrów,  

 liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) 
określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia.  

2) Ogólną charakterystykę prowadzonych studiów:  
 wskazanie związku z misją uczelni, jednostki i strategią ich rozwoju,  

 uzasadnienie wyboru odpowiedniego profilu kształcenia,  

 wskazanie ogólnych celów kształcenia, przewidywanych możliwości zatrudnienia i 
kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów,  

 zasady rekrutacji,  

 uzasadnienie celowości prowadzenia kierunku studiów,  

 kierunkowe efekty kształcenia,  

 tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych,  

 tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia,  

 tabela pokrycia kompetencji inżynierskich przez kierunkowe efekty kształcenia,  

 tabela efektów kierunkowych w odniesieniu do metod ich weryfikacji,  

 zasady dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia.  
3) Program studiów:  
 opis poszczególnych modułów kształcenia – sylabusy,  

 matryca efektów kształcenia,  
 plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej ze wskazaniem 

wymagań etapowych, liczby punktów ECTS przewidzianej dla każdego etapu studiów, 
sposobów realizacji modułów kształcenia (z zaznaczeniem modułów podlegających 
wyborowi przez studenta),  

 wymiar, zasady i formę odbywania praktyk.  
4) Tabelę wskaźników ilościowych:  
 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,  

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk 
podstawowych,  

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych,  

 minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły 
kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kie-runku,  

 łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując wybrane przez siebie 
moduły kształcenia (nie mniej niż 30%),  

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując zajęcia z WF,  

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując zajęcia z 
przedmiotów HES,  

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując zajęcia z języka 
nowożytnego,  
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 dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określenie 
procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej 
liczbie punktów ECTS.  

5) Warunki realizacji programu studiów:  
 lista osób realizujących program kształcenia,  

 w przypadku studiów drugiego stopnia – opis działalności naukowej lub naukowo-
badawczej w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi 
kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów.  

6) Inne dokumenty tj.:  
 udokumentowanie (dla studiów stacjonarnych), że co najmniej połowa programu 

kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,  

 udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów 
kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS,  

 informacje o zaprojektowanych zasadach i formach mobilności krajowej i 
międzynarodowej umożliwiającej realizację programu kształcenia,  

 informacje o infrastrukturze zapewniającej prawidłową realizację celów kształcenia,  

 sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału 
biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu 
kształcenia, które przekazały opinie nt. zaproponowanego opisu efektów kształcenia),  

 sposób wykorzystania dostępnych wzorców międzynarodowych,  

 sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów,  

 sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z 
potrzebami rynku pracy.  

 
Uchwalone programy kształcenia uwzględniają wszystkie założone kierunkowe efekty 

kształcenia:  wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. 
 

2.4. Cele kształcenia 
 

2.4.1. Studia pierwszego stopnia  
 
Elektrotechnika 

Absolwent studiów inżynierskich (realizowanych w trybie stacjonarnym 7-semestralnym lub 
w trybie niestacjonarnym 8-semestralnym) kierunku Elektrotechnika na WEAiI PŚk posiada 
wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki. Posiada 
wiedzę i umiejętności w zakresie: analizy matematycznej i algebry, metod numerycznych, 
matematyki dyskretnej, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, podstawowych działów 
fizyki, wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności inżynierskiej, przedsiębiorczości i 
zarządzaniu oraz ochrony własności intelektualnej. Zna język obcy na poziomie B2 i umie się 
nim posługiwać w obszarze związanym z ukończonym kierunkiem studiów. Jest  przygotowany 
do samodzielnego korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności. W trakcie studiów szczególny 
nacisk jest kładziony na wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia w sposób 
abstrakcyjny i umiejętność rozwiązywania problemów inżynierskich. Absolwenci są również 
przygotowani do pracy indywidualnej i zespołowej. Zdobycie  podstawowej wiedzy z zakresu 
projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych z 
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wykorzystaniem narzędzi informatycznych sprawia, że absolwent jest przygotowany do 
podjęcia pracy w zakładach przemysłowych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych 
związanych z szeroko rozumianą inżynierią elektryczną i dziadzinami pokrewnymi. Absolwent 
jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Studenci studiujący na kierunku Elektrotechnika i-go stopnia mają po trzecim semestrze 
studiów do wyboru następujące specjalności: 

 automatyka, 

 przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, 

 elektronika przemysłowa i energoelektronika, 

 komputerowe systemy pomiarowe. 

 
Informatyka 

Absolwent studiów inżynierskich (realizowanych w trybie stacjonarnym 7-semestralnym lub 
w trybie niestacjonarnym 8-semestralnym) kierunku Informatyka na WEAiI PŚk posiada wiedzę 
teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie: obsługi i konfiguracji komputerów i 
urządzeń peryferyjnych, obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych, obsługi i instalacji 
szerokiego spektrum oprogramowania, najpopularniejszych języków programowania, w tym 
języków aplikacji graficznych, z zaawansowanym graficznym interfejsem użytkownika. 
Ponadto, studia inżynierskie przygotują studenta do zgodnego z zasadami sztuki 
projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych, baz danych i sieci 
komputerowych. Absolwent posiada kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje 
zdefiniowane w Uchwale Senatu w sprawie zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia 
dla studiów prowadzonych na Politechnice Świętokrzyskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
praktycznego zastosowania właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych do 
konkretnych zadań i zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.  
Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta studiów 
pierwszego stopnia między innymi jako:  

 pracownika inżynieryjno-technicznego w laboratoriach informatycznych i jednostkach 
badawczych,  

 projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, złożonych systemów 
informatycznych i sieci komputerowych,  

 administratora systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci 
komputerowych),  

 kierownika zespołów programistycznych. 
Studia inżynierskie przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej, a po 

uzyskaniu uprawnień pedagogicznych - do pracy jako nauczyciel informatyki. Program studiów 
pierwszego stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na 
poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. W trakcie tych 
studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie 
absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze 
specjalistami i niespecjalistami (w tym w języku angielskim) oraz dalszego samodzielnego 
studiowania – absolwenci są przygotowani do uczenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i 
umiejętności absolwent powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem 
zasad prawnych i etycznych. Studenci studiujący na kierunku Informatyka I-go stopnia mają po 
czwartym semestrze studiów do wyboru specjalności: grafika komputerowa lub systemy 
informacyjne. 
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Elektronika i telekomunikacja 

Absolwent studiów inżynierskich  kierunku elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i 
umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów 
elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest 
przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i 
telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. 
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 oraz posiada umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako elektronik, informatyk, pracownik serwisu sprzętu 
elektronicznego, specjalista w zakresie telekomunikacji optycznej i bezprzewodowej. Dzięki 
szerokiemu profilowi studiowanych zagadnień absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach 
produkujących sprzęt telekomunikacyjny i elektroniczny, a także u operatorów sieci 
telekomunikacyjnych w firmach przy eksploatacji urządzeń elektronicznych. Absolwent jest  
przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Naukę może kontynuować na 
specjalności elektronika i telekomunikacja na kierunku elektrotechnika.  

 
Energetyka 

Absolwent  studiów inżynierskich na kierunku energetyka posiada wiedzę i umiejętności w 
zakresie technologii energetyki odnawialnej i eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce. 
Nabyte umiejętności pozwolą mu na nadzorowanie procesów związanych z wykorzystaniem 
lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej, 
modernizacji procesów i urządzeń oraz tworzenia i zarządzania małą firmą sektora 
energetycznego. Posiada również podstawowe umiejętności pozwalające na rozwiązywanie 
problemów współczesnej elektroenergetyki w jednostkach samorządowych, również z 
wykorzystaniem niekonwencjonalnych (w tym szczególnie odnawialnych) źródeł energii oraz 
problematyki zmniejszenia zagrożeń środowiska. Jego umiejętności będą pozwalały na 
planowanie i projektowanie rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o 
miejscowe, ekologiczne źródła.  

W zakresie elektroenergetyki absolwent zna budowę i zasady eksploatacji źródeł energii 
elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji. Wiedza z zakresu dystrybucji 
energii obejmuje zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi i ciepłowniczymi w 
budynkach mieszkalnych oraz rozwiązaniami energooszczędnymi. Posiada również wiedzę z 
zakresu wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach 
wiatrowych i ogniwach paliwowych oraz energii cieplnej w pompach cieplnych i kolektorach 
cieplnych.  

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku energetyka jest przygotowany do 
kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach energetyka, elektrotechnika 
lub pokrewnych.  

 
 

2.4.2. Studia drugiego stopnia  
 
Elektrotechnika 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika (realizowanych w trybie 
stacjonarnym 3-semestralnym lub w trybie niestacjonarnym 4-semestralnym) posiada 
zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, 
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funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów 
pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada również umiejętności stosowania 
właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy 
twórczej, podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi oraz do podjęcia 
studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  

Ponadto w zależności od wybranej specjalności absolwent posiada dodatkową 
specjalistyczną wiedzę: 

 specjalność automatyka przygotowuje absolwenta w zakresie modelowania procesów, 
analizy i syntezy układów sterowania, budowy elementów i urządzeń automatyki, 
programowania i stosowania sterowników mikroprocesorowych i mikrokontrolerów, 
energoelektronicznych układów napędowych, podstaw robotyki i komputerowo 
wspomaganego projektowania układów automatyki. Absolwenci tej specjalności znajdują 
zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie 
produkcyjne. Podejmują pracę w charakterze inżynierów automatyków produkcji i 
nadzoru pracy urządzeń produkcyjnych, a także inżynierów utrzymania ruchu.  

 specjalność elektronika przemysłowa i energoelektronika przygotowuje absolwenta w 
zakresie: teorii, metod analizy, modelowania komputerowego i projektowania 
wspomaganego komputerem systemów elektroniki przemysłowej sterowanych 
mikroprocesorami, ze szczególnym uwzględnieniem układów energoelektronicznych 
stosowanych między innymi w zautomatyzowanych napędach elektrycznych, pojazdach 
trakcyjnych, grzejnictwie indukcyjnym, energetyce, w nowoczesnym oświetleniu, 
gospodarstwie domowym i technice wojskowej.  

 specjalność elektroenergetyka przygotowuje absolwenta w zakresie: energetyki 
odnawialnej, umiejętności eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce oraz nadzorowania 
procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem 
rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej. W zakresie elektroenergetyki absolwent 
będzie posiadał wiedzę na temat budowy i zasady eksploatacji źródeł energii elektrycznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, wiedzę z zakresu dystrybucji energii 
obejmującą zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi oraz rozwiązaniami 
energooszczędnymi, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.  

 specjalność komputerowe systemy pomiarowe przygotowuje absolwenta w zakresie: 
analogowych i cyfrowych przetworników pomiarowych, układów VLSI, ze szczególnym 
uwzględnieniem układów programowalnych, stosowanych w miernictwie, standardowych 
interfejsów pomiarowych, układów mikroprocesorowych, mikrokomputerowych 
mikrokontrolerów jednoukładowych, systemów pomiarowych wielkości elektrycznych i 
nieelektrycznych.  

 specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej przygotowuje absolwenta 
w zakresie: projektowania, badania i eksploatacji urządzeń i układów do wytwarzania, 
przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej. Posiada również znajomość maszyn i 
napędów elektrycznych, techniki wysokich napięć, gospodarki elektroenergetycznej oraz 
sieci i zabezpieczeń.  

 specjalność elektronika i telekomunikacja przygotowuje absolwentów do projektowania i 
eksploatacji analogowych i cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Absolwent 
sprawnie posługuje się komputerem przy cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Poznaje 
systemy operacyjne i mikroprocesorowe.  
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Informatyka 
Cechą charakterystyczną kształcenia na studiach II stopnia (realizowanych w trybie 

stacjonarnym 3-semestralnym lub w trybie niestacjonarnym 4-semestralnym) kierunku 
Informatyka na WEAiI PŚk jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej 
nowoczesnymi, praktycznymi zastosowaniami. Absolwent uzyskując tytuł magistra  inżyniera w 
zakresie informatyki posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu 
informatycznego i oprogramowania w typowych zastosowaniach, jest  twórczym projektantem 
dobrych rozwiązań wymagających interdyscyplinarnego (często niekonwencjonalnego) 
spojrzenia i myślenia algorytmicznego, kieruje  się w swej pracy zasadami etyki i prawa. 

Wydział stara się wspierać rozwój działalności naukowej studentów przez stworzenie 
dobrych warunków funkcjonowania kół naukowych. Ponadto Wydział wspomaga również 
rozwój różnych innych form aktywności poza naukowej studentów, pamiętając o tym, że 
pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów aktywnych, z pasją i doświadczeniem w 
działalności studenckiej, społecznej i sportowej. Ważnym atrybutem absolwenta jest 
umiejętność i nawyk samokształcenia. 

Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka zapewniają zdobycie szerokiej wiedzy z 
obszaru nowoczesnych technologii informatycznych. W tej kwestii, szczególny nacisk kładziony 
jest na analizę wymagań dla systemów informatycznych, modelowanie, projektowanie, 
implementowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Tak jak w przypadku studiów I 
stopnia, w trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. 
kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, 
dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (w tym w języku angielskim na poziomie standardu 
B2+). Absolwenci są także przygotowani do uczenia się przez całe życie. 

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta w 
firmach informatycznych i innych oraz jednostkach administracji państwowej m.in. jako:  

 pracownika inżynieryjno-technicznego na stanowisku menadżera projektów 
informatycznych, menadżera zespołów informatycznych, analityka, projektanta, 
programisty, 

 projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, złożonych systemów 
informatycznych i sieci komputerowych,  

 administratora systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci 
komputerowych, oprogramowania aplikacyjnego),  

 kierownika zespołów programistycznych,  
 konsultanta w zakresie technologii informatycznych,  
 pracownika naukowo-dydaktycznego w uczelniach wyższych i jednostkach badawczych. 
Ponadto po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych absolwent może także podjąć pracę 

nauczyciela informatyki. Ukończenie studiów magisterskich umożliwia również do 
przystąpienia do rekrutacji na studia trzeciego stopnia. 
 

2.4.3. Studia trzeciego stopnia 
 
Absolwent studiów III stopnia jest wybitnym specjalistą w zakresie wybranego przez siebie 

obszaru elektrotechniki. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie 
problemów naukowych, prezentacji wyników badań na konferencjach i w czasopismach 
naukowych jak również umiejętności i doświadczenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Jest 
przygotowany do aktywnego uczestniczenia w pracach dużych zespołów badawczych, także 
międzynarodowych i pełnienia w nich wiodącej roli. 
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2.5. Zasady rekrutacji  
 
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i 

Informatyki prowadzona jest na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w 
sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w danym roku akademickim.  

Rekrutację prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dziekana na 
dany rok akademicki. W skład komisji wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy 
administracji.  

Rekrutację przeprowadza się do wysokości ustalonych limitów. Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna, na wniosek kandydata – osoby niepełnosprawnej, który nie uzyskał 
wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na 
studia poza limitem miejsc.  

Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest 
dostarczenie przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokumentów określonych 
w warunkach rekrutacji.  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia musi posiadać kwalifikacje 
związane z uzyskaniem świadectwa dojrzałości – kwalifikacje na poziomie 5 KRK (od 2016 roku 
5PRK).  Kandydat na studia drugiego stopnia musi posiadać kwalifikacje związane z uzyskaniem 
tytułu inżyniera elektrotechniki, energetyki, elektroniki i telekomunikacji (kierunek 
elektrotechnika) lub w przypadku studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka musi 
posiadać tytuł inżyniera bądź licencjat w zakresie informatyki – co odpowiada posiadanym 
przez niego  kwalifikacją na poziomie 6 KRK (6 PRK).  

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego 
stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z zasadami określanymi 
Uchwałą Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na 
studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.  

Organem odwoławczym od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Uczelniana 
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.  
 

2.6. Organizacja studiów  
 
Studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki są realizowane na podstawie 

zasad uchwalonych przez Senat, planów studiów i programów nauczania dla poszczególnych 
kierunków i specjalności uchwalonych przez Radę Wydziału, po zasięgnięciu opinii 
Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, programów kształcenia i programów studiów dla 
poszczególnych kierunków, poziomów, form i profili kształcenia, Regulaminu Studiów oraz 
zarządzeń Rektora. Na stronie internetowej Uczelni dostępny jest Katalog Studiów, który 
zawiera:  

 zatwierdzone przez Radę Wydziału – plany studiów, zawierające wykaz przedmiotów 
realizowanych w kolejnych semestrach, dla prowadzonych na wydziale kierunków i 
specjalności,  

 treści kształcenia w zakresie wszystkich przedmiotów i efekty kształcenia, liczbę godzin 
przypisanych do przedmiotów oraz sposób zaliczania przedmiotu,  

 wykaz przedmiotów, określonych decyzją Rady Wydziału, których studiowanie wymaga 
zaliczenia przedmiotów w semestrach wcześniejszych,  
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 zasady systemu punktów ECTS, w tym liczbę punktów ECTS przypisaną poszczególnym 
semestrom i wymaganą do ukończenia studiów,  

 punkty ECTS przypisane poszczególnym przedmiotom zgodnie z uchwałą Rady Wydziału,  

 liczbę punktów ECTS wymaganą do rejestracji na kolejny semestr na podstawie Uchwał 
Rady Wydziału.  

 
Rok akademicki podzielony jest na dwa okresy: semestr zimowy i semestr letni kończące się 

sesjami egzaminacyjnymi. Szczegółową organizację roku akademickiego na studiach 
stacjonarnych ustala Rektor i ogłasza do 31 maja poprzedzającego roku akademickiego, a na 
studiach niestacjonarnych – Dziekan i ogłasza do 31 sierpnia poprzedzającego roku 
akademickiego. Harmonogram sesji egzaminacyjnej, opracowany przez Dziekana jest 
podawany do wiadomości przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Plany zajęć, wraz z 
nazwiskami prowadzących zajęcia, podawane są do wiadomości studentów przed 
rozpoczęciem semestru.  

Studenci osiągający szczególnie dobre wyniki w nauce mogą studiować według 
indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Możliwość realizowania indywidualnego 
planu studiów i programu kształcenia zapisana jest w Regulaminie Studiów Politechniki 
Świętokrzyskiej. Osobę dydaktycznego opiekuna oraz indywidualny plan studiów i program 
kształcenia zatwierdza Dziekan.  

Członkowie kadry narodowej w dowolnej dyscyplinie sportu, osoby niepełnosprawne, oraz 
studenci mający ważne udokumentowane powody losowe mogą studiować według 
indywidualnych terminów realizacji programu studiów (bez konieczności uczestniczenia we 
wszystkich zajęciach). Zgodę na indywidualną organizację semestru wydaje Dziekan.  

Studenci niepełnosprawni, w zależności od stopnia niepełnosprawności, mogą uzyskać 
zgodę Dziekana na: indywidualną organizację studiów, korzystanie z urządzeń audiowizualnych 
pozwalających na rejestrację zajęć oraz na zmianę sposobu zdawania egzaminów i zaliczania 
przedmiotów. 

 

2.6.1. Ścieżki dyplomowania i specjalności  
 
Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki studenci studiów I stopnia 

stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują wyboru specjalności. O przyjęciu na specjalność 
decyduje Dziekan, na podstawie kryteriów podanych do wiadomości studentów. 
Na studiach II  i III stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności są wybierane przez 
studenta w procesie rekrutacji.  

Koncepcja studiów z podziałem na specjalności, które wybierają studenci sprawia, że 
system jest elastyczny, a student może wybierać wśród różnorodnych przedmiotów te treści 
programowe, zgrupowane w ramach specjalności, które są zgodne z jego zainteresowaniami 
lub, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych, zgodne z charakterem zatrudnienia. 
Taka koncepcja pozwala też na tworzenie nowych specjalności przy pozostawieniu wspólnej 
bazy, jaką stanowi kilka wspólnych początkowych semestrów na studiach I-go stopnia. 

 

2.6.2. Indywidualny tok studiów  
 

Student osiągający szczególnie dobre wyniki w nauce może wystąpić do dziekana o zgodę 
na indywidualny plan studiów i program kształcenia, pod kierunkiem opiekuna dydaktycznego 
wybranego spośród nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub ze stopniem 
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naukowym doktora habilitowanego. Indywidualny plan studiów przygotowywany jest przez 
opiekuna dydaktycznego w porozumieniu ze studentem, przy czym plan może przewidywać 
zwolnienie z niektórych przedmiotów oraz zaliczenie przedmiotów dodatkowych, w tym 
również na innych kierunkach prowadzonych w Politechnice Świętokrzyskiej lub w innej 
uczelni.  

Osobę opiekuna oraz indywidualny plan studiów i program kształcenia zatwierdza dziekan. 
Na wspólny wniosek studenta i opiekuna mogą być zgłaszane dziekanowi zmiany do 
indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, przy czym decyzję zatwierdzającą 
zmiany podejmuje dziekan. W przypadku niezadowalających postępów w nauce, opiekun 
dydaktyczny występuje do dziekana o cofnięcie zezwolenia na studiowanie wg indywidualnego 
programu studiów oraz ustalenie studentowi dalszego toku studiów. 

 

2.6.3. Wybór przedmiotów opcjonalnych  
 

Na Wydziale  Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, zatwierdzony program kształcenia, 
umożliwia studentom wybór przedmiotów w wymiarze nie mniejszym niż 30% ECTS.  

Na studiach pierwszego stopnia student ma możliwość wyboru:  

 przedmiotów z grupy humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (HES),  

 zajęć z wychowania fizycznego, 

 przedmiotów kierunkowych, 

 przedmiotów specjalnościowych,  

 pracy dyplomowej,  

 praktyki zawodowej. 
Na studiach drugiego stopnia wybór przedmiotów jest uzależniony od wybranej 

specjalności. Student ma możliwość wyboru:  

 przedmiotów specjalnościowych,  

 seminarium dyplomowego,  

 pracy dyplomowej.  
 

2.6.4. Program Erasmus  
 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uczestnicy w programach wymiany 
międzynarodowej LLP - ERASMUS. Program ten ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia 
akademickiego we wszystkich krajach uczestniczących, poprzez rozwijanie międzynarodowej 
współpracy pomiędzy instytucjami kształcenia wyższego oraz wspieranie mobilności 
studentów i pracowników uczelni. Student może odbyć część studiów na innej uczelni 
zagranicznej lub może wyjechać na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, instytucji i 
organizacji. Zasady wymiany międzynarodowej (warunki i tryb kierowania za granicę w celach 
dydaktycznych, sposób i kryteria rekrutacji) określa Senat oraz zarządzenie Rektora. Informacje 
dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.tu.kielce.pl/ERASMUS.  Za prawidłową 
realizację wymiany międzynarodowej odpowiada Koordynator Wydziałowy, który 
współpracuje z Uczelnianym Koordynatorem.  

Zasady zaliczania semestrów studentom uczestniczącym w programach wymiany 
międzynarodowej są zgodne z odpowiednimi umowami międzynarodowymi oraz z 
obowiązującym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków 
i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych. 
 

http://www.tu.kielce.pl/ERASMUS
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2.6.5. Praktyki zawodowe 
 

Student podczas studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia i zaliczenia 
praktyki, która ma na celu zdobycie doświadczenia praktycznego związanego ze studiowanym 
kierunkiem.  

Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk sprawuje Wydziałowy Kierownik ds. praktyk 
studenckich, powołany Uchwałą Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich Wydziału 
(Załącznik nr D). Dodatkowo Dziekan może powołać opiekunów praktyk.  

Do zadań Wydziałowego Kierownika ds. praktyk studenckich należy w szczególności:  

 nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy w celu znalezienia miejsc do odbycia 
praktyk studenckich,  

 przedstawienie do akceptacji przez dziekana propozycji umów z zakładami 
przyjmującymi studentów na praktyki,  

 nadzór nad przebiegiem praktyk,  

 zaliczenie praktyk studentom,  

 złożenie prodziekanowi ds. studenckich sprawozdań z praktyk studenckich, po 
zakończeniu tury praktyk w danym semestrze, w terminie jednego miesiąca od ich 
zakończenia,  

 współpraca z opiekunami praktyk w ramach Wydziału. 
Organizację i warunki zaliczania praktyki określa Regulamin Praktyk Studenckich w 

Politechnice Świętokrzyskiej. 
 

2.7. Prowadzenie zajęć 
 

2.7.1. Przydzielanie zajęć 
 
W trakcie planowania obsady zajęć dydaktycznych uwzględniane są następujące czynniki:   

 kompetencje, predyspozycje i doświadczenie nauczycieli akademickich do prowadzenia 
danego przedmiotu, 

 możliwość prowadzenia zajęć przez pracowników dydaktycznych spoza Wydziału i 
Uczelni, a także przez emerytowanych pracowników Wydziału,  

 opinia studentów wyrażoną w ankietach studenckich i podczas spotkań z opiekunami 
grup studenckich,  

 opinia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,  

 możliwość  równomiernego obciążenie pracowników obowiązkami dydaktycznymi,  

 zgodność z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym i prawa pracy.  
 
Szczegółowe zasady zlecania zajęć dydaktycznych, harmonogram tych działań oraz zasady 

rozliczania pensum w danym roku akademickim reguluje Zarządzenie Rektora Politechniki 
Świętokrzyskiej w sprawie obsadzania, ewidencjonowania i rozliczania zajęć dydaktycznych.  

Zakres obowiązków nauczycieli akademickich, wymiar zadań dydaktycznych dla 
poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych, zasady obliczania i 
powierzania godzin ponadwymiarowych oraz liczebności grup studenckich regulowane są 
Uchwałą Senatu Politechniki Świętokrzyskiej 
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2.7.2. Ocenianie studentów, zaliczanie przedmiotów oraz sposób 
dokumentowania efektów kształcenia 
 

W czasie studiów student zalicza przedmioty obowiązkowe dla kierunku i specjalności oraz 
przedmioty obieralne. Zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu mogą być prowadzone w 
formie: wykładu, ćwiczeń, seminarium, projektu, laboratorium i praktyki.  

Student uzyskuje prawo do uczestniczenia w zajęciach, jeśli został wpisany na semestr. 
Warunkiem wpisania na semestr jest:  

 uzyskanie przez studenta wymaganej dla danego etapu liczby punktów ECTS lub uzyskanie 
zgody Dziekana na warunkowy wpis na semestr, 

 uzyskanie zgody na powtarzanie przedmiotów,  

 wniesienie stosownych opłat, za studia niestacjonarne oraz za zajęcia powtarzane z 
powodu niezadowalających wyników w nauce.  

Na początku semestru prowadzący zajęcia ma obowiązek podać do wiadomości studentów 
treści kształcenia, przedmiotowe efekty kształcenia, literaturę przedmiotu oraz szczegółowe 
informacje o warunkach i wymogach sprawdzania założonych efektów kształcenia, czyli zasady 
zaliczania zajęć.  

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników:  

 kolokwiów,  

 projektów,  

 testów,  

 sprawozdań,  

 samodzielnie wykonanych prac lub zadań,  

 referatów,  

 prezentacji,  

 dyskusji,  

 odpowiedzi ustnej,  

 egzaminu pisemnego,  

 egzaminu ustnego.  
Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się  pięciostopniową skalę ocen:   

 bardzo dobry (5,0),  

 dobry plus (4,5),  

 dobry (4,0),  

 dostateczny plus (3,5),  

 dostateczny (3,0),  

 niedostateczny (2,0) – ocena niezaliczająca.  
 

Zaliczenia powinny być przeprowadzone  przed zakończeniem zajęć, w trakcie trwania 
semestru w formie określonej przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Egzaminy 
odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej (za zgodą prowadzącego zajęcia student może 
przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż przewidziany harmonogramem sesji). 
Egzaminy i zaliczenia przeprowadzają prowadzący zajęcia, ale w uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia Dziekan może polecić innemu nauczycielowi 
akademickiemu. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie lub brak zaliczenia 
przedmiotu po zakończeniu zajęć w semestrze, skutkuje wpisem oceny niedostatecznej. 
Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z osiągnięciem zakładanych dla danego 
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przedmiotu efektów kształcenia. Ocenie danego przedmiotu przypisuje się wagę równą liczbie 
przyporządkowanych punktów ECTS.  

Osiągnięte efekty kształcenia dokumentowane są ocenami cząstkowymi, które wpisywane 
są do dziennika nauczyciela akademickiego oraz oceną końcową, która wpisywana jest do 
protokołu przedmiotu. Dodatkowo dokumentami są wykonane przez studentów projekty, 
sprawozdania, referaty, prace i prezentacje oraz napisane kolokwia i egzaminy. W przypadku 
egzaminu ustnego dokumentem, oprócz oceny, jest lista pytań. Ponadto większość efektów 
jest sprawdzona przez wykonanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego, co 
udokumentowane jest pracą, stosownymi protokołami oraz, uzyskanym przez studenta, 
dyplomem ukończenia studiów.  

Dokumentacja osiągniętych efektów kształcenia, w postaci różnego rodzaju prac oraz ocen 
cząstkowych, znajduje się u nauczyciela akademickiego, natomiast oceny końcowe 
zamieszczone są w protokołach.  

W Politechnice Świętokrzyskiej dokumentowanie przebiegu studiów oraz obsługę toku 
studiów prowadzi się również w systemie informatycznym zwanym Uniwersytecki Systemem 
Obsługi Studiów (USOS). Od 1 października 2011 roku, zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201/2011, poz. 1188), Uczelnia zapewnia 
studentom dostęp do dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej w formie elektronicznej. 

 

2.7.3. Powtarzanie przedmiotów 
 

Przedmiot, którego student nie zaliczył, może być powtarzany jeden raz, na wniosek 
studenta złożony do Dziekana, w terminie do trzech tygodni, po zakończeniu sesji 
egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na kolejne 
powtarzanie przedmiotu. Wzór wniosku o powtarzanie przedmiotu stanowi załącznik 4.1. 

Za powtarzanie przedmiotu Student wnosi opłatę przed rozpoczęciem zajęć powtarzanych. 
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zwolnieni są z opłat za powtarzanie zajęć 
dydaktycznych łącznie do 30 godzin, które obejmują nie więcej niż dwa przedmioty w całym 
toku studiów pierwszego stopnia i do 15 godzin obejmujących jeden przedmiot w całym toku 
studiów drugiego stopnia.  

W przypadku powtarzania przedmiotu formy zajęć dydaktycznych wchodzących w jego 
skład, zakończone wpisaniem do dokumentacji pozytywnej oceny, nie musza być powtarzane.  

W przypadku zmiany planu studiów, który uniemożliwia powtórzenie niezaliczonego 
przedmiotu, sposób jego zaliczenia określa Dziekan. 

 

2.7.4. Urlopy od zajęć 
 
W szczególnych przypadkach Student może ubiegać się o urlop dziekański lub zdrowotny 

składając pisemny wniosek do Dziekana. Łączny czas urlopów nie może przekroczyć dwóch lat, 
za wyjątkiem urlopu udzielonego ze względu na stan zdrowia. W okresie urlopu student 
zachowuje prawa studenta. Wzór wniosku o urlop stanowi załącznik 4.2. 

W czasie urlopu udzielonego ze względu na stan zdrowia, po przedstawieniu opinii lekarza, 
student, za zgodą Dziekana, może brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do 
zaliczeń i egzaminów. Student nie może uzyskać urlopu za okres miniony. Wzór wniosku 
studenta o urlop zdrowotny stanowi załącznik 4.3. 
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Studiowanie po urlopie od zajęć, odbywa się według obowiązującego programu studiów. 
Dziekan ustala różnice programowe pomiędzy uprzednio realizowanym przez studenta, a 
obowiązującym programem studiów i określa termin ich uzupełnienia.  

 

2.7.5. Zmiana kierunku studiów, wydziału lub uczelni  
 
Student może przenieść się na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki z innej 

uczelni, również zagranicznej, jeśli spełni warunki wynikające z przepisów obowiązujących w 
uczelni, którą opuszcza. Decyzję o przyjęciu na semestr, uznaniu dotychczas zaliczonych 
przedmiotów oraz ustaleniu różnic programowych i trybu ich uzupełniania podejmuje Dziekan.  

Student Politechniki Świętokrzyskiej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może 
zmienić kierunek albo formę studiów po zaliczeniu pierwszego roku i przedstawieniu za-
świadczenia właściwego Dziekana o wypełnieniu obowiązków na kierunku, z którego się 
przenosi. Różnice programowe i termin ich uzupełnienia ustala Dziekan.  

W uzasadnionych przypadkach Dziekan może, w trakcie roku akademickiego, przenieść 
studenta pierwszego roku studiów, ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne. Wzór wniosku 
stanowi załącznik 4.4. 

 
 

2.7.6. Skreślenia i wznowienia studiów 
 

Student zostaje skreślony z listy studentów, w przypadku:  
1) niepodjęcia studiów,  
2) niepodpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, 
3) niezgłoszenia się do wpisu na kolejny semestr studiów po powrocie z urlopu od 

zajęć,  
4) rezygnacji ze studiów (rezygnacja ze studiów następuje na pisemny wniosek 

studenta złożony do Dziekana),  
5) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego,  
6) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.  

 
Student może zostać skreślony z listy studentów w przypadku:  

1) stwierdzenia braku postępów w nauce:  

 brak rejestracji na drugi semestr studiów,  

 brak wpisu w wyznaczonym terminie na kolejny semestr i jednocześnie brak 
wniosku o urlop,  

 brak możliwości powtórzenia przedmiotu w semestrze dyplomowym,  
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,  
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

 
O wznowienie studiów może ubiegać się student, który zrezygnował ze studiów lub został 

skreślony z listy studentów, po uzyskaniu rejestracji co najmniej na drugi semestr (student, 
który zrezygnował ze studiów lub został skreślony z listy studentów, nie uzyskując rejestracji 
na drugi semestr studiów może być przyjęty ponownie jedynie w drodze rekrutacji na studia). 
Wzór wniosku wznowienia studiów stanowi załącznik 4.5. 
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2.7.7. Prace dyplomowe 

 
2.7.7.1. Praca dyplomowa studiów I-go stopnia  

Tematy prac dyplomowych I-go stopnia (inżynierskich) jak również konsultantów prac 
dyplomowych inżynierskich ustala opiekun pracy przy akceptacji kierownika zakładu, w którym 
prace będą realizowane, a następnie zatwierdza prodziekan. Promotorem pracy dyplomowej 
inżynierskiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy 
doktora lub, w uzasadnionych przypadkach, wykładowca posiadający udokumentowane 
doświadczenie praktyczne. Wzór zadania na pracę dyplomową studiów I-go stopnia zawiera 
załącznik 4.6.  

Zaliczenie pracy dyplomowej inżynierskiej realizowane jest przez studenta  w ramach zajęć 
projektowych. Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna i recenzenta. Recenzenta 
proponuje opiekun, a zatwierdza Dziekan.  

Po złożeniu pracy dyplomowej oraz zaliczeniu wszystkich semestrów i przedmiotów zgodnie 
z planem studiów, student przystępuje do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy 
student składa przed Komisją Egzaminacyjną w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 
Komisję Egzaminacyjną powołuje Dziekan i wyznacza jej przewodniczącego. Zakres egzaminu 
dyplomowego określa program kształcenia na danym kierunku. 

Szczegółowe warunki dotyczące tematów i realizacji prac dyplomowych studiów I-go 
stopnia oraz zakresu egzaminu dyplomowego określone są w odpowiednich Uchwałach Rady 
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. 
 
2.7.7.2. Praca dyplomowa studiów II-go stopnia  

Tematy prac dyplomowych studiów II-go stopnia (magisterskich) jak również konsultantów 
prac dyplomowych ustala opiekun pracy przy akceptacji kierownika zakładu, w którym prace 
będą realizowane, a następnie zatwierdza prodziekan.  Promotorem pracy dyplomowej 
magisterskiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy 
doktora lub, w uzasadnionych przypadkach, wykładowca posiadający udokumentowane 
doświadczenie praktyczne. Ilość prac dyplomowych przypadających na jednego nauczyciela 
akademickiego określa stosowna Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i 
Informatyki.  

Temat pracy dyplomowej magisterskiej powinien być ustalony na rok przed 
przewidywanym terminem ukończenia studiów. Student ma swobodę wyboru tematu pracy 
dyplomowej magisterskiej, uzgadniając zakres i szczegóły pracy z opiekunem pracy. Wzór 
zadania na pracę dyplomową studiów II-go stopnia zawiera załącznik 4.7.  

Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna i recenzenta. Recenzenta proponuje opiekun, a 
zatwierdza Dziekan.  

Po złożeniu pracy dyplomowej magisterskiej oraz zaliczeniu wszystkich semestrów i 
przedmiotów zgodnie z planem studiów, student przystępuje do egzaminu dyplomowego. 
Egzamin dyplomowy student składa przed Komisją Egzaminacyjną w terminie wyznaczonym 
przez Dziekana. Komisję Egzaminacyjną powołuje Dziekan i wyznacza jej przewodniczącego. 
Zakres egzaminu dyplomowego określa program kształcenia na danym kierunku.  

 
2.7.7.3. Prace dyplomowe pozostałe wymagania   

 
Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w regulaminowym terminie mogą ubiegać się 

o prolongatę terminu złożenia pracy. Wzór wniosku zamieszczono w załączniku 4.8. 
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Szczegółowe warunki dotyczące tematów i realizacji prac dyplomowych studiów I-go i II-go 
stopnia oraz zakres egzaminu dyplomowego określone są w Uchwale Rady Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki  i udostępnione studentom na stronie 
www.tu.kielce.pl (załącznik 4.9). 
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3.1. Wprowadzenie 
 
Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki od ponad 10 lat stosowany był 

wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który został opracowany w oparciu o 
Uchwałę Nr 69/04 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z 2004 roku (Załącznik nr F). System ten 
miał  na celu zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz mechanizmy jego monitorowania i 
doskonalenia, obejmował między innymi analizę zgodności programów nauczania ze 
standardami nauczania, hospitacje oraz ankietyzację zajęć.  

Rozwój szkolnictwa wyższego oraz wdrożenie do polskiego systemu edukacji Krajowych 
Ram Kwalifikacji, które wynikają z realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej, doprowadziły do 
znowelizowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. W 2013 roku Uchwałą 
Nr 84/13 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej wprowadzony został system, który uwzględnia 
potrzeby i oczekiwania studentów, ich przyszłych pracodawców oraz społeczności lokalnych 
(Załącznik nr G). System ten zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów 
kształcenia i uwzględnia to, że wiedza i umiejętności, jakie wynoszą absolwenci pozwolą im w 
przyszłości na stosunkowo łatwe wejście w pojawiające się nowe obszary wiedzy i pracy. 
System zapewnienia jakości jest zgodny z Misją Uczelni jako podstawowym dokumentem 
wskazującym kierunki rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej.  

Aktualnie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki obowiązuje System 
Zapewnienia Jakości Kształcenia, który wpisuje się w Uczelniany Systemem Zapewnienia 
Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej i jest wykorzystywany do:  

 stałego doskonalenia jakości procesu dydaktycznego jak i warunków jego realizacji,  

 prowadzenia efektywnej polityki kadrowej,  

 wspierania innowacji dydaktycznych,  

 monitorowania liczebności studentów na kierunkach studiów.  
Zasadniczymi celami tego systemu są:  

 stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia,  

 podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,  

 doskonalenie programów nauczania,  

 tworzenie i rozwijanie związków Wydziału z jego otoczeniem poprzez promowanie 
działań projakościowych.  

 

3.2. Wydziałowe standardy jakości kształcenia  
 

Zapewnienie jakości kształcenia polega na systematycznej analizie i ocenie poszczególnych 
elementów Wydziałowych Standardów, które zostały przyjęte Uchwałą Rady Wydziału nr 
79/14 (Załącznik nr H) i obejmują:  
1) Monitorowanie i doskonalenie procesu realizacji standardów akademickich, które polega 

na systematycznej analizie i ocenie na danym kierunku studiów:  

 kadry nauczającej z udokumentowanym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie i 
dyscyplinie lub udokumentowanym dorobkiem dydaktycznym lub praktycznym w 
odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu wydanym przez właściwego 
ministra do spraw szkolnictwa wyższego,  

 programów kształcenia, w tym efektów kształcenia, zapisanych dla przedmiotów pod 
kątem zakładanych dla kierunku efektów kształcenia oraz wyników weryfikacji 
osiągnięcia tych efektów,  
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 zgodności proporcji liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich wchodzących w 
skład minimum kadrowego, prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów, 
określonej w obowiązujących przepisach,  

 mobilności studentów i nauczycieli akademickich, prowadzenia zajęć w językach obcych, 
oraz zatrudniania profesorów wizytujących,  

  proporcji studentów studiów stacjonarnych do pozostałych na danym kierunku studiów,  

 obsady zajęć dydaktycznych prowadzonych przez profesorów, doktorów habilitowanych 
i doktorów,  

 systemu kształcenia i doskonalenia kadry dydaktycznej.  
 

2) Monitorowanie i ocena procesu nauczania – ocenę prowadzi się na podstawie 
dokumentacji programu kształcenia oraz zasad realizacji tego programu dla danego 
kierunku, specjalności oraz poziomu i systemu studiów; zasady realizacji programu 
kształcenia obejmują m.in.:  

 wymagania stawiane pracom dyplomowym (inżynierskim i magisterskim),  

 wymagania stawiane opiekunom prac dyplomowych,  

 liczbę prac dyplomowych przypadająca na jednego nauczyciela,  

 procedury obowiązujące na Wydziale (np. weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia, 
przeprowadzania egzaminu dyplomowego, obrony pracy dyplomowej, antyplagiatowe, 
wyboru ścieżki dyplomowania).  

 
3) Monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych, które odbywa się na 

styku dwóch podstawowych podmiotów procesu dydaktycznego – nauczycieli akademickich 
i studentów; ocena dotyczy:  

 sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

 zgodności treści merytorycznej prowadzonych zajęć z programami kształcenia.  
 

Monitorowanie i ocena jakości odbywa się w oparciu o następujące źródła informacji:  

 hospitacje zajęć dydaktycznych,  

 okresową ocenę pracowników akademickich,  

 anonimowe ankiety oceny zajęć,  

 raporty opiekunów poszczególnych grup studenckich.  
 

4) Monitorowanie i ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, które 
ukierunkowane jest na infrastrukturę dydaktyczną, pomoce dydaktyczne, dostępność 
nauczycieli i obejmuje następujące elementy:  

 sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne i laboratoryjne (w tym laboratoria 
komputerowe i laboratoria do nauki języków obcych),  

 liczebność grup studenckich,  

 środki audiowizualne,  

 konsultacje dla studentów,  

 pomoce dydaktyczne – podręczniki, skrypty, materiały pomocnicze, instrukcje 
laboratoryjne, programy komputerowe,  

 tygodniowy rozkład zajęć studentów.  
 

Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki przynajmniej raz w roku 
akademickim na jednym ze swoich posiedzeń poddaje analizie i ocenie zagadnienia jakości 
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kształcenia na Wydziale, wykorzystując informacje zgromadzone w wyniku stosowania 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału dotyczące 
jakości kształcenia oraz sprawozdania z działań Wydziału w zakresie zapewnienia jakości 
kształcenia za poprzedni rok akademicki, przekazywane są Prorektorowi ds. Studenckich i 
Dydaktyki w terminie do końca listopada.  

Sprawozdania Wydziału zawierają ocenę skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia m.in.:  

1) wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia,  
2) porównanie wyników ankiet, aktywności studentów w kołach naukowych, liczby 

wprowadzonych nowych przedmiotów, innowacji dydaktycznych itp. w danym roku i w 
latach poprzednich,  

3) wyniki badania opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów, wyniki 
badania opinii absolwentów i porównanie ich z wcześniejszymi opiniami,  

4) wyniki sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń i rekomendacji, ujętych w raportach w 
latach poprzednich,  

5) analizę skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz sformułowanie 
rekomendacji.  

 
Za zapewnienie jakości kształcenia na Wydziale odpowiadają:  

 Dziekan, Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z 
Zagranicą,  

 Kierownicy jednostek,  

 prowadzący zajęcia,  

 pracownicy Dziekanatu,  

 osoby układające plan zajęć,  

 studenci,  

 Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

 Komisje Programowe dla kierunków:  elektrotechnika, energetyka, elektronika i 
telekomunikacja, informatyki.  

 

3.3. Wymagania dotyczące dokumentacji wydziałowej  
 
Za nadzór nad opracowaniem dokumentacji wydziałowej odpowiada Pełnomocnik Dziekana 

ds. Jakości Kształcenia, który wyznacza osoby odpowiedzialne za zredagowanie i 
wprowadzanie zmian do treści dokumentów. Nową dokumentację i zmiany w dokumentacji 
opiniuje Prodziekan ds. Studenckich. Dokumentacja wydziałowa obowiązuje od dnia 
zatwierdzenia jej przez Dziekana.  

W skład dokumentacji wydziałowej dotyczącej Systemu Jakości Kształcenia wchodzą:  

 Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia z załącznikami,  

 Programy kształcenia dla kierunków, stopni i trybów prowadzonych studiów,  

 Księga Procedur i Instrukcji Wydziałowych.  
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3.4. Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

 
Za nadzór i koordynację prac związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem 

Systemu na Wydziale odpowiada Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.  
Wydziałową Komisję ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia powołuje Rada Wydziału 

na kadencję organów jednoosobowych. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych Wydziału oraz przedstawiciel studentów i doktorantów. Podstawą prawną 
działania Komisji są: Uchwała Senatu w sprawie wprowadzenia w Politechnice Świętokrzyskiej 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwała Rady Wydziału w sprawie opracowania 
i wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

Do zadań Komisji ds. SZJK należy w szczególności:  
1) nadzorowanie i koordynowanie realizacji celów Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia na Wydziale,  
2) inspirowanie działań projakościowych związanych z przebiegiem procesu 

dydaktycznego i działań motywacyjnych odnoszących się do kadry dydaktycznej, 
technicznej i administracyjnej,  

3) ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania Systemu na Wydziale na podstawie 
corocznych raportów z audytów i przeglądów funkcjonowania Systemu.  

 
REGULAMIN KOMISJI 

1) Posiedzenia Komisji zwoływane są, stosownie do potrzeb, przez Pełnomocnika Dziekana 
ds. SZJK, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.  

2) Komisja podejmuje decyzje większością głosów przy obecności więcej niż połowy składu 
Komisji.  

3) Ustalenia Komisji są wiążące przy obecności zwykłej większości członków Komisji. Pod 
nieobecność przedstawiciela danej jednostki organizacyjnej Wydziału dopuszcza się 
udział w posiedzeniach Komisji osoby delegowanej przez kierownika tej jednostki 
organizacyjnej.  

4) Na spotkania Komisji mogą być zapraszane osoby spoza Komisji z głosem doradczym w 
sprawie Systemu.  

5) Komisja ma prawo, w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady zwykłej większości 
głosów zgłosić do Dziekana wniosek o odwołanie członka Komisji, z powodu 
niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków członka Komisji.  

 
Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. SZJK należy inspirowanie i koordynowanie działań 

mających na celu prawidłowe wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie Wydziałowego 
Systemu. Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. SZJK obejmują:  

1) współpracę z Pełnomocnikiem Rektora ds. SZJK,  
2) gromadzenie dokumentacji wskazanej w standardach i procedurach zapewnienia 

jakości,  
3) nadzór nad dokumentacją systemową, jej aktualizacją i dystrybucją na Wydziale,  
4) nadzór nad warunkami realizacji procesu kształcenia,  
5) nadzór nad procesem mierzenia jakości kształcenia, w tym ankietyzacją i hospitacjami 

zajęć,  
6) przeprowadzanie audytów wewnętrznych dotyczących realizacji standardów i procedur 

zapewnienia jakości na Wydziale,  
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7) nadzór nad działaniami doskonalącymi,  
8) nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz inicjowanie 

działań doskonalących,  
9) przygotowanie i przeprowadzenie corocznych przeglądów Systemu,  
10) opracowanie corocznych raportów z przeglądu funkcjonowania Systemu,  
11) współpraca z instytucjami związanymi z jakością kształcenia, w tym akredytacyjnymi i 

certyfikującymi.  
 

3.5. Komisja programowa  
 

Wydziałową Komisję Programową powołuje Rada Wydziału na kadencję organów 
jednoosobowych. Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki decyzją Rady 
Wydziału powołane zostały cztery Komisje Programowe dla kierunków: elektrotechnika, 
elektronika i telekomunikacja, energetyka i informatyka. W skład Komisji wchodzą 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Wydziału.  
Do zadań Wydziałowych Komisji Programowych należy:  

1) opracowywanie planów i programów kształcenia,  
2) opiniowanie:  

 wniosków w przedmiocie prowadzenia nowego kierunku studiów, 

 projektów uchwał w sprawie tworzenia nowych specjalności, poziomów 
kształcenia lub formy studiów, 

 limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów, 

 propozycji tematów i zakresów prac dyplomowych, 

 oferty kursów w języku angielskim, 

 propozycji pytań na egzamin dyplomowy, 

 planów studiów indywidualnych, 

 zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego 
doskonalenia, 

 opiniowanie innych spraw przedkładanych Radzie Wydziału, dotyczących 
planów studiów i programów kształcenia. 

 
Zasady powoływania członków Komisji Programowej oraz jej zadania szczegółowo określa 

Regulamin Rady  Programowej  Kierunku (Uchwała Rady WEAiI nr 25/2013 z dnia 13.02.2013 –
załącznik nr 5). 
 

3.6. Interesariusze zewnętrzni  
  
W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i 

Informatyki, w szczególności w celu dostosowania kierunkowych efektów kształcenia do 
potrzeb rynku pracy i wykorzystania opinii pracodawców przy tworzeniu programów 
kształcenia, powołano Zespół Konsultacyjny działający przy Dziekanie WEAiI.  

Zespół Konsultacyjny, reprezentujący podmioty gospodarcze, instytucje państwowe i 
społeczne zainteresowane efektami kształcenia absolwentów Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki. 

 Władze Wydziału sprecyzowały oczekiwania od Zespołu Konsultacyjnego dotyczące:  
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1) wsparcia na etapie realizacji planów, programów i założonych efektów kształcenia poprzez 
uwagi, przedstawienie stanowiska w sprawie wyboru przedmiotów, wymiarów 
godzinowych. 

2) weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia, 
3) oceny skuteczności realizacji programów oraz propozycje korekt i zmian, 
4) oceny czy program studiów spełnia wymagania pracodawców, 
5) propozycji do prowadzenia wybranych zajęć, 
6) propozycji do tematyki szkoleń dokształcających dla studentów,  
7) współpracy przy wyborze tematyki prac dyplomowych,  
8) współpracy przy realizacji praktyk zawodowych.  

 
Spotkania Władz Wydziału z przedstawicielami Zespołu Konsultacyjnego odbywają się 

przynajmniej raz w roku. 
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4.  
Załączniki 
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4.1. Wzór wniosku o powtarzanie przedmiotu 
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4.2. Wzór wniosku o urlop od zajęć 
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4.3. Wzór wniosku o urlop zdrowotny 
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4.4. Wzór wniosku o zmianę kierunku studiów 
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4.5. Wzór wniosku o wznowienie studiów 
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4.6. Wzór zadania na pracę dyplomową studiów I-go stopnia 
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4.7. Wzór zadania na pracę dyplomową studiów II-go stopnia 
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4.8. Wzór wniosku o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej 
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4.9. Wymagania stawiane przy realizacji prac dyplomowych  

 

 
Zakres prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich  

oraz wymagań stawianych przy ich realizacji dla studentów  

Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki 

 

 

§ 1 

Wymagania ogólne 

 

1. Pracę dyplomową zobowiązani są wykonać i złożyć studenci studiów pierwszego i  

drugiego stopnia. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego 

lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i 

umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem 

kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.  

3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, 

praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz 

praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. Decyzję o formie pracy dyplomowej 

podejmuje opiekun pracy. 

4. Tematy prac dyplomowych inżynierskich oraz tematy prac dyplomowych magisterskich 

ustala opiekun pracy w porozumieniu z kierownikiem zakładu, w której praca jest 

realizowana. Temat pracy i jej opiekuna ostatecznie zatwierdza dziekan. 

5. Studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy dyplomowej w ramach realizowanego 

kierunku studiów z uwzględnieniem limitów liczby prac prowadzonych przez opiekuna. 

6. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony na rok przed obowiązującym terminem 

ukończenia. 

7. Opiekunem pracy dyplomowej i jej recenzentem powinien być nauczyciel akademicki z 

tytułem naukowym lub co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Rada Wydziału może 

wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji przez specjalistę spoza Politechniki Świętokrzyskiej. 

8. Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna i recenzenta. Recenzenta na wniosek opiekuna 

zatwierdza prodziekan. 

9. Szczegółowe przepisy realizacji prac dyplomowych oraz przebieg egzaminu dyplomowego 

określa Regulamin Studiów. 

10. Jeżeli praca dyplomowa wykonywana jest w formie praktycznej (np. stanowiska 

laboratoryjnego, układu lub przyrządu) koszty jej wykonania (elementy, druk płytek 

elektronicznych itd.) ponosi zakład, w którym praca jest wykonywana. 

11. Opiekun pracy może zaproponować konsultanta pracy. Konsultantowi przysługuje do 50% 

godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację pracy. Konsultanta na wniosek 

opiekuna, wraz z propozycją przydzielonych godzin dydaktycznych, zatwierdza 

prodziekan. 
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§ 2 

Praca dyplomowa studiów pierwszego stopnia 

 

1. Tematyka pracy dyplomowej ze studiów pierwszego stopnia powinna obejmować 

zagadnienia zgodne z realizowanym kierunkiem studiów. Zadaniem dyplomanta jest 

samodzielne rozwiązanie problemu technicznego. Tematem pracy dyplomowej 

inżynierskiej może być np.: 

a) samodzielne wykonanie aplikacji programu komputerowego, projektu instalacji, 

urządzenia lub procesu technologicznego 

b) opracowanie obliczeń i analiz inżynierskich, również ekonomicznych, 

c) samodzielne opracowanie problemu inżynierskiego, oparte na analizie i ocenie 

danych ze źródeł literaturowych. 

2. W czasie realizacji pracy dyplomant powinien wykazać się umiejętnością: 

 wyboru oraz zastosowania metod badawczych i narzędzi w określonej 

dziedzinie (urządzenia, stanowiska pomiarowe, programy komputerowe, 

modele), 

 logicznego argumentowania i precyzyjnego formułowania wniosków, 

 doboru literatury o tematyce zgodnej z zakresem pracy określonym w zadaniu 

na pracę dyplomową, 

 estetycznego opracowania pracy w formie pisemnej. 

W przypadku cytowania informacji ze stron internetowych należy podać adres strony oraz 

datę odczytania (w wykazie literatury strony internetowe powinny stanowić nie więcej niż 

¼ wszystkich pozycji literaturowych). 

3. Praca dyplomowa inżynierska powinna zawierać: 

 analizę zadania, 

 założenia pracy i ich analizę, 

 obliczenia, rysunki, wykresy i inne elementy dokumentujące pracę, 

 podsumowanie wyników pracy i wnioski końcowe. 

4. Studenci studiów pierwszego stopnia zobowiązani są pracę dyplomową w formie 

drukowanej i elektronicznej nie później niż: 

 do 31 grudnia – na studiach kończących się w semestrze zimowym, 

 do 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim. 

5. Student przekazuje do dziekanatu wydrukowany i oprawiony w sposób trwały jeden 

egzemplarz pracy dyplomowej po zatwierdzeniu pracy przez opiekuna w systemie 

archiwum prac dyplomowych (APD). Wydrukowana praca winna zawierać cyfry kontrolne 

nadane przez system USOS. 

6. Przed egzaminem dyplomowym opiekun pracy sprawdza pracę w systemie 

antyplagiatowym, a następnie recenzent oraz opiekun oceniają pracę i przekazują do 

dziekanatu wydrukowane i podpisane oceny pracy, oraz raport z systemu 

antyplagiatowego. 

7. Opiekun informuje studenta o planowanym terminie egzaminu dyplomowego i proponuje 

skład komisji egzaminacyjnej. Skład komisji egzaminacyjnej zatwierdza dziekan. 
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§ 3 

Praca dyplomowa studiów drugiego stopnia 

 

1. Tematyka pracy dyplomowej studiów drugiego stopnia powinna obejmować zagadnienia 

zgodne z realizowanym kierunkiem studiów przy wykorzystaniu wiedzy nabytej w czasie 

studiów. Zadaniem dyplomanta jest samodzielne i twórcze rozwiązanie problemu 

technicznego lub badawczego. Dyplomant powinien wykazać się umiejętnością: 

 wykorzystania literatury źródłowej w celu przedstawienia stanu wiedzy w danej 

dziedzinie, w przypadku cytowania informacji ze stron internetowych należy podać 

adres strony oraz datę odczytania (w wykazie literatury strony internetowe powinny 

stanowić nie więcej niż ¼ wszystkich pozycji literaturowych), 

 doboru właściwej metody badawczej, modelu lub sposobu symulacji zjawiska, 

wyboru programu obliczeniowego, opracowania aplikacji komputerowej, 

 samodzielnej i twórczej realizacji postawionego zadania, 

 odpowiedniej analizy otrzymanych wyników, 

 logicznego argumentowania i precyzyjnego formułowania wniosków, 

 estetycznego opracowania pracy dyplomowej w formie pisemnej. 

2. Praca dyplomowa magisterska powinna zawierać: 

 opis stanu wiedzy z danej dziedziny, sporządzony na podstawie analizy dostępnej 

literatury, 

 założenia, ich analizę oraz koncepcję pracy, 

 samodzielne wykonane badania doświadczalne i/lub samodzielnie wykonany 

projekt i/lub opracowanie monograficzne, 

 obliczenia, rysunki, wykresy oraz inne niezbędne elementy dokumentujące pracę, 

 analizę otrzymanych wyników i opracowanie wniosków końcowych. 

3. Student studiów drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową u opiekuna w 

formie drukowanej i elektronicznej nie później niż: 

 do 31 styczna – na studiach kończących się w semestrze zimowym, 

 do 30 czerwca - na studiach kończących się w semestrze letnim. 

4. Student przekazuje do dziekanatu wydrukowany i oprawiony w sposób trwały jeden 

egzemplarz pracy dyplomowej po zatwierdzeniu pracy przez opiekuna w systemie 

archiwum prac dyplomowych (APD). Wydrukowana praca winna zawierać cyfry kontrolne 

nadane przez system USOS. 

5. Przed egzaminem dyplomowym opiekun pracy sprawdza pracę w systemie 

antyplagiatowym, a następnie recenzent oraz opiekun oceniają pracę, przekazują do 

dziekanatu wydrukowane i podpisane oceny pracy, oraz raport z systemu 

antyplagiatowego. 

6. Opiekun informuje studenta o planowanym terminie egzaminu dyplomowego i proponuje 

skład komisji egzaminacyjnej. Skład komisji egzaminacyjnej zatwierdza dziekan. 
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§ 4 

Elementy składowe pracy dyplomowej 

 

1. Praca dyplomowa powinna być opracowana według zaleceń podanych przez opiekuna 

pracy dyplomowej, a jej treść powinna odpowiadać zakresowi pracy określonemu w 

zadaniu na pracę dyplomową. 

2. Praca dyplomowa powinna zawierać następujące części:  

 stronę tytułową, 

 zadanie na pracę dyplomową, 

 oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy, 

 streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe (ewentualnie streszczenie w 

języku angielskim), 

 spis treści, 

 część główną pracy podzieloną na rozdziały uwzględniające zakres pracy określony 

w zadaniu na pracę, 

 podsumowanie i wnioski końcowe, 

 spis literatury oraz załączniki (jeżeli są konieczne np. wykaz rysunków, spis tabel, 

rysunki szczegółowe projektu, kod źródłowy). 

3. Szczegółowy zakres elementów pracy dyplomowej, format pracy, sposób wykonywania 

rysunków i innych elementów pracy powinny być ustalone przez opiekuna (zgodnie z 

ogólnym wzorem podanym na stronie internetowej wydziału). 

4. Wzór oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy regulują odrębne 

przepisy. 

 

§ 5 

 Seminarium dyplomowe 

 

1. Student przygotowujący pracę dyplomową uczestniczy w seminarium dyplomowym. 

2. Na drugich zajęciach student przedstawia prowadzącemu seminarium plan pracy podpisany 

przez opiekuna. 

3. Założenia, postępy oraz wyniki osiągnięte przy realizacji pracy dyplomowej student 

referuje na seminarium dyplomowym. 

4. Prowadzący seminarium może informować opiekuna pracy dyplomowej o 

niewywiązywaniu się przez studenta z obowiązków wynikających z realizacji pracy 

dyplomowej i seminarium dyplomowego. 

5. W uzasadnionych przypadkach, w czasie wykonywania pracy dyplomowej, jej temat może 

być zmieniony z inicjatywy opiekuna lub studenta. 

6. Opiekun pracy dyplomowej sprawuje kontrolę nad przebiegiem pracy dyplomowej i w 

razie konieczności zapewnia studentowi warunki do jej wykonania (np. w celu 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych) i ustala konsultanta z danej specjalności w trakcie 

trwania semestru dyplomowego. 

7. W trakcie seminarium student przygotowuje prezentację pracy do egzaminu dyplomowego. 

8. Nierealizowanie przez studenta wymagań określonych w niniejszym paragrafie jest 
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podstawą do niezaliczenia seminarium dyplomowego. 

9. W przypadku niezrealizowania pracy dyplomowej w terminach określonych przez 

Regulamin Studiów, student może ubiegać się o przedłużenie oddania pracy dyplomowej 

zgodnie z okresami podanymi w Regulaminie Studiów Politechniki Świętokrzyskiej.  

Do podania o przedłużenie terminu oddania pracy należy załączyć aktualną opinię 

opiekuna. 

 

§ 6 

 Egzamin dyplomowy 

 

1. Student ma obowiązek przygotować egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej: 

 jeden egzemplarz pracy drukowanej dwustronnie w miękkiej oprawie zszyty w 

sposób trwały, przeznaczony do akt studenta, 

 jeden egzemplarz pracy dyplomowej dla opiekuna pracy w oprawie zawierającej 

trwale zszyte kartki - rodzaj oprawy według uznania opiekuna. 

2. Student przystępuje do egzaminu dyplomowego po złożeniu pracy dyplomowe do 

dziekanatu (praca ma być złożona na minimum 7 dni przed planowanym, terminem 

obrony). 

3. Student zobowiązany jest co najmniej na tydzień przed planowanym terminem obrony 

dostarczyć do dziekanatu wymagane dokumenty: indeks, kartę obiegową, zdjęcia i inne. 

4. Egzamin dyplomowy odbywa się w jednostce organizacyjnej Wydziału, w której student 

realizował pracę. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinien być nauczyciel 

akademicki z tytułem naukowym albo za stopniem doktora habilitowanego lub dziekan 

(prodziekan). 

5. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje zagadnienia z treści kierunkowych oraz 

specjalnościowych. Liczbę pytań kierunkowych i specjalnościowych regulują odrębne 

przepisy (Uchwała Rady Wydziału EAiI). 

6. Opracowanie pytań egzaminacyjnych kierunkowych i specjalnościowych dziekan zleca 

właściwej radzie programowej. Pytania specjalnościowe mogą być również opracowane 

przez pracowników jednostki, w której realizowana jest praca, pytania te po zatwierdzeniu 

przez radę programową mogą stanowić zakres egzaminu. 

7. Szczegółowy zakres egzaminu dyplomowego oraz sposób oceniania studenta określa 

Regulamin Studiów. 

8. Komisja egzaminacyjna na wniosek jednego z członków, poddany głosowaniu może 

wyróżnić pracę dyplomową. Praca dyplomowa studenta może być wyróżniona jeżeli: 

 praca zawiera elementy autorskie, naukowe lub projektowe opracowane w sposób 

wyróżniający, 

 pisemne szczegółowe uzasadnienie wniosku znajduje się w ocenie pracy 

wykonanej przez opiekuna lub recenzenta, 

 praca jest oceniona na ocenę bardzo dobrą zarówno przez opiekuna jak i 

recenzenta, 

 kandydat do wyróżnienia pracy uzyskał na egzaminie dyplomowym (odpowiedzi 

na 3 pytania, prezentacja pracy oraz odpowiedzi na pytania do pracy) średnią z 

egzaminu dyplomowego minimum 4,75. 
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Student, który uzyskał wyróżnienie pracy otrzymuje wpis do indeksu oraz suplementu 

„praca dyplomowa z wyróżnieniem”. 

9. Komisja egzaminacyjna na wniosek przewodniczącego, poddany głosowaniu, może 

wnioskować do dziekana o przyznanie absolwentowi dyplomu ukończenia studiów z 

wyróżnieniem. Kandydat do ukończenia studiów z wyróżnieniem powinien spełniać 

kryteria: 

 wysoka średnia ze studiów (min. 4,50 – dla studiów I-go stopnia, min. 4,75 – dla 

studiów II-go stopnia), 

 praca dyplomowa uzyskała wyróżnienie, 

 kandydat uzyskał ocenę 5,0 z egzaminu dyplomowego. 

Absolwent, który spełnił wyżej wymienione kryteria otrzymuje stosowny wpis do indeksu, 

suplementu oraz dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem. 

10. Po egzaminie dyplomowym pracownik jednostki, w której odbył się egzamin, przekazuje 

komplet dokumentów (protokół, indeks oraz recenzje) z obrony pracy do dziekanatu. 
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Kielce, dnia …………… 2017 

 

 

Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk 

Dziekan Wydziału Elektrotechniki 

Automatyki i Informatyki 

 

 

W N I O S E K  
o przyznanie absolwentowi 

DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW Z WYRÓŻNIENIEM 

 
Na podstawie §22 Regulaminu Studiów (Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 

180/15) oraz §6 Uchwały nr 151/16 Rady Wydziału Elektrotechniki z dnia 10 lutego 2016 

wnioskuję o przyznanie absolwentowi/absolwentce: 

 

Imię i Nazwisko (nr albumu 00000) 
Dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem 

 

Absolwent/absolwentka spełnia kryteria podane w Uchwale Rady Wydziału tj: 
 

Lp. Kryterium Ocena/Wynik 

1. Wysoka średnia ze studiów (min. 4,50 4,51 

2. Ocena z egzaminu dyplomowego 5,0 

3. Praca z wyróżnieniem TAK 

  

Podpisy członków Komisji popierający wniosek: 

1 ………………………………………………..……………………. 

2 ………………………………………………..……………………. 

3 ………………………………………………..……………………. 

4 ………………………………………………..……………………. 

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej (wnioskujący) 

 

 
………………………………………………………… 

 

 

Załączniki: 

1. Protokół egzaminu dyplomowego 

2. Ocena pracy dyplomowej wystawiona przez opiekuna  z wnioskiem o wyróżnienie pracy 

3. Ocena pracy dyplomowej wystawiona przez recenzenta  z wnioskiem o wyróżnienie pracy 

 
 
 


