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FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

I SZKOLNICTWA 'JIYZSZEGO

STUDIA
z

Ekspert 1

PRZYSZIo.OŚCIĄ

l Nazwa kierunku studiów:
Oceonotecnnika- studio II stopnia
Ocena wg. kryterium TAK/NIE

Czy kieru nek

wyróżnia się

na rynku ed ukacyjny m

Tak

n o wo cz e s n o ś ci ą koncepcji kształcenia i wysoką jakością
realizowane o ro ramu studiów?
Czy kierunek jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i
oczekiwań otoczenia spo łecz no-gospo da rczego ucze lni?

Czy opis efektów kształcen ia dla ocenianego kierunku
sform ułowany w sposób poprawny, czytelny, spójny i
logiczny?

Tak

został

Tak

Czy w toku realizacji programu kształcenia wykorzystywane
są nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz
un ikatowe metody ewaluacji efektów kształce nia?

Tak

Czy kierun ek jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać
studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u
st udentów u mi ej ę t n o ś ci i kompetencje społeczne
poszukiwane przez p racodawców?

Tak

Czy kie runek wp isuje
strate i rozwoiu?

s ię

w

przyjętą

przez uczelnię

misję

i

Tak

III Ocena punktowa

Kategoria A: n owo cz e sno ś ć koncepcji kszta ł ce ni a, jej
z go d n ość z m i s j ą uczelni oraz Ja ko ść kształc en i a . w tym
stosowa nie Innowa cyjnych metod dydaktycznych,
unikatowych metod e wa luacji e fektów kształ c enia oraz
n ajwyższych s ta nda rdów jako ś ciowych ob owi ązuj ących
w szk oln ictwie wyt szym - mak sym a lnie 20 pk t.

15

Kategoria B: dostosowan ie kierunku studi ów do potrzeb
rynku pra cy i o cz ekiwań otoczenia społe cznogospodarcze go uczelni (cz y st udia na oce nia nym
kierunku umożllwlają przekazywanie stude ntom
akt ua lne j, nowoczesnej wi ed zy, kreuj ą u st ude n tó w
um iej ętn o ści I komp etencfe społe czn e poszukiwane
przez pracod a wców. umo żliwiaj ą o s i ą gni ęci e
innowa cyjnych efe któ w kszt ałceni a o wyso ki m poziomie
u żyte czno ści na rynku pracy - maksymalni e 20 pkt.

16
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STUDIA.

Ekspert 2

Z PRZYSZI:.OŚCIĄ

I Nazwa ki erunku s t udiów :
Oceanotechnika- studia Il stopnia
Ocen a wg. kryterium TAK/ NI E

Czy kierunek wyróżnia s ię na ry nku edukacyjnym
nowoczesnością koncepcji kształce nia i wysoką jakością
realizowane o ro ramu studiów?
Czy kierunek jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i
oczekiwań otoczen ia społeczno -gospoda rczego uczelni?

Czy opis efektów kształcenia dla ocenianego kie runku
sformułowanyw sposób poprawny, czytelny, spójny i
logiczny?

został

Tak

Tak

Tak

Czy w toku realizacji programu kształcenia wykorzystywane
są nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz
un ikatowe metody ewaluacji efektów ks zta łc e ni a ?

Nie

Czy kierunek jest prowadzony w tak i sposób, by przekazywać
studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u
studentów umiejętności i kompetencje społeczne
poszukiwane przez pracodawców?

Tak

Czy kieru nek wpisuje się w

Tak

strate i rczwoiu?

przyjętą

przez

uczelnię misję i

III Ocena punktowa
•

.: I

. Liczba punktów

Kategoria A: nowoczesność ko ncepcji kształcenia, jej
z m i s j ą ucze lni oraz ja ko ś ć kształcenia, w tym
stosowa nie innowacyjnych metod dydaktycznych,
un ikatowych me tod ewa luacji efektów kszta łce nia oraz
najwyższyc h s tan dardów j akościowych obowiązujących
w szko lnictw ie wyższym - mak symal nie 20 pkt.

15

Kategoria B: dostosowanie kierunku studiów do potrzeb
ry nku pracy I oczekiwań otoczen ia społecz no gospoda rczego uczelni (czy studia na ocenianym
kierun ku u możliwiaj ą przekazywan ie studentom
aktua lnej, nowoczesnej wied zy, kreuj ą u studentów
umiejętności ł kompete ncje s po łeczne poszukiwane
przez pracodawców, umożliwiają osiągni ęcie
innowacyjnych efektów kszta łcenia o wysokim poziomie
u żyt e cz n o ści na rynku pr-acy- mak sym aln ie 20 pkt.

17

zgodność
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Ekspert 3

I Nazwa kieru nku stu diów:

Oceanotechnika- studia IIstopnia
Ocena wg. kryterium TAK/ NIE

Czy kie runek wyróżni a s ię na rynku edukacyjnym
n owo czesn o ś c i ą koncepcji kszta łcenia i wyso ką jak o ś cią

realizowane o ro ramu studiów?
Czy kierun ek jest dost osowany do potrzeb rynku pracy i
oczek iwa ń otoc ze nia społ eczno -gospodarc ze g o uczelni?

Tak

Tak

Czy op is efektów kształceni a dla ocenia nego kierunku został
s formułowany w sposób po pra wny, czytelny. spó jny i
logiczny?

Tak

Czy w tok u realizacji pr ogramu kształcenia wykorzystywa ne
są nowoczesn e, innowacyj ne met ody dyda ktyczne oraz
unikatowe metody ewal uac ji efektów kształcenia?

Tak

Czy kierune k jes t prowadzony w taki sposób, by przekazywać
studentom aktualną, nowoczesnąwiedzę oraz k reować u
studentów umiejętności i kom pete ncje społeczne
poszukiwane przez pr acodawców?

Tak

Czy kierunek wpisuje się w
strate i ro zwoiu?

p rzyjętą

przez uczelnię misję i

III Ocena punktowa
Liczba punktów
Kategoria A: nowo czesnoś ć koncepcji kształ c en i a , Jel
z m i sj ą uczelni oraz jakość kształ c en i a , w tym
stosowa nie innowacyj nych metod dyd ak tycznych,
un ik atowych m et od ewa lua cji efektów kszt ał ce ni a oraz
n ajwyższyc h standa rdów jakościowych o bow iązują cyc h
w szkolnictwie wyższym - maksymalnie 20 pkt.

16

Kategoria B: d ostosowanie kierunku studi ów d o pot rzeb
ryn ku pracy I o cz ek i wań otoczenia społe cznogos poda rczego uczelni (czy studi a na ocen ianym
kierunku umoż liwiaj ą przekazywan ie st ude nto m
aktualnej, nowo czesn ej wied zy, kreuj ą u st ude n tó w
um i ej ętno ś ci i kompetencje społe czne po szukiwan e
przez pracod a wców, umożliwiaj ą o si ągn i ęci e
Innowa cyjnyc h efektó w kształceni a o wysoki m poziomi e
u żyte czno ś ci n a rynku pracy - maksymalnie 20 pk t.

16

zgo d n ość
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Syntetyczne, opisowe uzasadnienie decyzji o przyznaniu.certyfikatu
"St udia z Przyszłością", opracowane na podsta wie w niosków
i rekomendacji Ekspertów dokonuj ących oceny kierunku

Zgłoszony

do Konkursu "Studia z Przyszłością" kieru nek Oceanotechnika (na

poziomie studiów II stopnia), prowadzony na Politechnice Gdańskiej (Wydział
Oceanotechniki i

Okrętow n ictwa)

kierunek ten cechuje

oceniony

został

pozytywnie. W opinii Recen zentów

się wartościową koncepcją kształce nia, którą

zgodnie z

obowiązującymi

sposobem

ujęcia

efektów

int e re s u j ą cy m

przepisami prawa, i która
kształcenia

wyróżnia się

opracowano

innowacyj nym

(wiele z nich ma charakte r unikalny w skali

po łączenie m

t eoretycznej

metodologicznej

(szczególnie istotnej na poziomie studiów magiste rskich) z

warstwą praktyczną

kraju),

treści

realizowanych

warstwy

dydaktycz nych,

jak

również

szerokim

wykorzystaniem

nowoczesnych, autorskich metod i technik nauczania. W t oku
się

ocenianym kierunku stosuje

kształcenia

na

metody praktyczne (labo rato ryjne), oparte na
aktywizujące

obserwacji i po miarach, metody problemowe, w tym metody
waloryzacyjne. Właściwie dob rane formy i metody pracy,

oraz

sta nowiące i nteg ralną część

ocenia nego program u st udiów, wz bu dzają wśród studentów d oci e kl i woś ć ba dawczą,
uczą sa modzielności, współpracy, odpowiedzia l ności

model

dydaktyczny

pytań/form u łowa nia

znaj duj e

pełne

Studia

sprzyja

pona dto

i

współdecydowa n ia . Przyjęty

kreowaniu

um iejętnośc i

stawiania

hipotez badawczych oraz realizowan ia procedur badawczych, co

uzasadnienie z punktu widzenia poziomu stud iów (II st.) .
II

stop nia

Projektowanie statków i

na

kieru nku

urządzeń

Oceanotec hnika

ofe rują

s pecja lności:

oceanotechn icznych, Eksploat acj a zasobów mórz i

oceanów, Technologie podwodne oraz Ocean Engineering. Studia na tej ostatniej
specjalności

prowadzone

są

w

języku

certyfikowanego programu. Studia

angielskim , co sta nowi
anglojęzyczne

docelowej kandydatów na studia, jak
unika towe kompe tencje

mające

również

sprzyjają

dodatkową wartość

poszerzaniu grupy

wyposażan iu

zastosowanie na europejski m i

absolwentów w
światowym

rynku

pracy (warto

zwrócić uwagę, że

rynek zatrudnienia dla specjalistów
Należy

jest ze swej natury silnie transnarodowy).
stwierdzić

- że

mocną stroną

Politechniki

Okrętownictwa

Oceanotechniki i

)jest

branży

morskiej

przy tym - niejako na marginesie

Gdańskiej

jako uczelni (a nie tylko

Wydziału

umiędzynarodowienie kształcenia :

uczelnia

szeroko współpracuje w zakresie nauki i dydaktyki ze szkołami wyższymi i
organizacjami zagranicznymi, zapewnia studentom szerokie możliwości udziału w

programach partnerskich i innych formach zdobywania kwalifikacji w

środowisku

międzynarodowym, a anglojęzyczna specjalność na certyfikowanym kierunku tylko
skuteczność

potwierdza

kształcenia, badań
Istotną

i

efektywność

PG

w

dziedzinie

internacjonalizacji

naukowych i komercjalizacji wiedzy.

cechą

kształcenia

na kierunku Oceanotechnika jest

programu z technologicznymi potrzebami

przemysłu

powiązanie

morskiego. Program jest stale

skonsultowany i modyfikowany co roku zgodnie z sugestiami ekspertów i praktyków
reprezentujących

możliwości

przemysł

realizacji praktyk w

morskiego, zapewnia
tworzących

Uczelnia

największych

także stały

"kanon"

specjalnościowe).

okrętowy.

i najbardziej

studentom

znaczących

(przedmioty

narzędziem

na kierunku studiów II stopnia jest

firmach sektora

podstawowe,

realizacji

założonej

"Inżynier przyszłości".

zajęć

kierunkowe

koncepcji

kształcenia

długoterminowy staż badawczo -przemysłowy

(DSB-P), zaprojektowany zgodnie z regułami realizowanego na Politechnice
projektu

szerokie

kontakt z dydaktykami - praktykami, w ramach

studiów

Nowatorskim

oferuje

DSBP wprowadza nowe efekty

Ggańskiej

kształcenia,

a w

wyniku jego realizacji absolwent potrafi zaprezentować i ocenić przebieg oraz efekty
pracy w zespole
środowisku

realizującym

zaawansowany projekt

o

przemysłowym

uczelnię

- jest w jego trakcie zatrudniony na

pracę.

Koncepcja
zmian

w

pracy. Staże dla studentów są płatne, a student - co jest dodatkowym

atutem modelu wprowadzonego przez
umowę

inżynierski

kształcenia

zachodzących

na certyfikowanym kierunku

uwzględnia

tendencje

w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, do których

odnoszą się

również

stopnia), jak

kształcenia

Efekty

kształcenia

efekty

(co jest szczególnie istotne w przypadku studiów II

występujące

trendy

zostały określone

w

środowisku społeczno-gospodarczym .

przejrzyście

i zrozumiale -

są

sprawdzalne,

zredagowane staranie , w sposób czytelny zarówno dla kandydata na studia , jak i
pracodawcy. Dobór treści programowych na ocenianym kierunku jest zgodny z
zakładanymi

efektami

wiedzy w dziedzinie

kształcenia
inżynierii

oraz

uwzględnia

w

szczególności

morskiej. Jednostka poprawnie

aktualny stan

określiła również

metody weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia.
Program studiów

służy

rozwijaniu

umiejętności

społecznych

i kompetencji

zarządzanie

szczególnie cennych na rynku pracy (np. kompetencje komunikacyjne,
zarządzanie

czasem,

nawiązywanie

projektami,

więzi

samymi uczestnikami studiów oraz przedstawicielami firm) .
praktyką

o wysokiej

użyteczności

Łączenie

umiejętności

oraz przekazywanie studentom szerokiej gamy

pomiędzy

zawodowych

rynkowej to jeden z priorytetów osób

teorii z

i kompetencji

zarządzających

certyfikowanym kierunkiem studiów. Realizacja unikatowej, nowoczesnej koncepcji
kształcenia,

w

szerokiej

międzynarodowym,

kooperacji

pozwala

na

specjalistów, którzy szybko

krajowym i

międzynarodowym

Wydział

zewnętrznym,

otoczeniem

osiągnięcie

kształcenia

Oceniany

z

zakładanych

odnajdują się

celów

w

w

tym

aspekcie

na lokalnym, regionalnym,

rynku pracy.

posiada

potencjał

rozwojowy, który predysponuje go do

systematycznego wzmacniania pozycji rynkowej i dalszego poszerzania zakresu
działalności

(dydaktyka, nauka,

współpraca

wskazanymi w strategii jednostki.
przełomu,

Wydział

jest kierowany

z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium

najnowszymi paradygmatami teorii
Szkoły

z otoczeniem), zgodnie z kierunkami

wysoka

jakość kształcenia

oraz

z

wi zją

menedżerskiego, zgodnie

zarządzania instytucją akademicką.

jest znakomita kadra naukowa, aktywna

zewnętrzymi,

nowocześnie,

współpraca

aktywność

z

Atutem

z interesariuszami

naukowa na

światowym

pozio mie, której wyniki wykorzystywane

są również

w toku nauczania z zakresu

oceanotechniki.
Kon kludując należy stwi erd zić, że

kierune k zasługuje na przyznanie Certyfikatu

" St udia z

Przyszłością "

Fundację

Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa

w I edycji konkursu akredytacyjnego organizowanego przez

certyfikacyjne wskazane w Regulaminie
zn a czącym .

Wyższego
zostały

oraz

bowiem

Agencję

PRC. Kryt eria

spełnione

w stopniu

