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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/14/111 – Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 
województwa podkarpackiego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Zbigniew Rudnicki, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 91519 z dnia 
22.09.2014 r.  

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (w dalszej części 
Politechnika lub Uczelnia) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Rektorem Politechniki Rzeszowskiej od dnia 1 września 2012 r. jest prof. dr hab. inż. 
Marek Orkisz. Wcześniej Rektorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak. 

(dowód: akta kontroli str.3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w okresie objętym kontrolą2 zakres kształcenia 
w Politechnice Rzeszowskiej odpowiadał celom określonym w Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Podkarpackiego. 

 

Politechnika kształci studentów na 24 kierunkach technicznych, przede wszystkim 
na uznanych za kluczowe dla rozwoju gospodarki, w tym dla rozwoju Województwa 
Podkarpackiego, którego potencjał przemysłowy oparty jest na przedsiębiorstwach 
związanych z przemysłem lotniczym, przemysłem chemicznym i farmaceutycznym, 
informatycznym oraz budownictwem.  

Kształcenie na kierunkach zamawianych miało na celu zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 
Uzupełnieniem oferty kształcenia  były  studia podyplomowe. 

Uczelnia reagowała na potrzeby rynku pracy poprzez wprowadzanie nowych 
kierunków studiów, na absolwentów których zapotrzebowanie wypływało 
z przemysłu. Równocześnie likwidowała kierunki studiów, których absolwenci 
stanowili  nadwyżkę na rynku pracy. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową.  
2 Lata akademickie 2012/2013 oraz 2013/2014 a w zakresie planów i założeń także rok 2014/2015, z uwzględnieniem działań 
i zdarzeń wcześniejszych i późniejszych, o ile miały wpływ na realizację zadań w objętych kontrolą latach lub wówczas 
wystąpiły ich skutki.  

Ocena ogólna z 
uzasadnieniem1 
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Uczelnia aktywnie współpracowała z otoczeniem przemysłowym, gospodarczym 
i społecznym regionu angażując przedstawicieli tych środowisk do udziału 
w Konwencie Politechniki oraz do Wydziałowych Rad Gospodarczych. Współpraca 
ta wpływa na udoskonalanie programów nauczania, kierunki badań naukowych, 
możliwości odbywania praktyk studenckich w przedsiębiorstwach branżowych.  

 
Politechnika wprowadziła Uczelniany Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
(USZJK) i powołała Pełnomocnika Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia. 
W ramach systemu Uczelnia przeprowadzała ocenę nauczycieli akademickich 
w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 w formie ankietyzacji i hospitacji. 

W ramach Programów Operacyjnych i środków międzynarodowych Uczelnia 
realizowała 51 projektów, które miały związek z zapewnieniem kadr z wyższym 
wykształceniem dla Województwa Podkarpackiego. Realizacja tych projektów 
przyczyniła się do rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej związanej z formami 
kształcenia studentów i rozwojem wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz 
rozwojem współpracy nauka-przemysł, a także na wzmocnieniu oferty edukacyjnej 
oraz poprawie jakości kształcenia. 

Na Politechnice działa Preinkubator Akademicki zorganizowany i nadzorowany 
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, a także 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej, utworzone 
przez władze Uczelni. 

Działający na Uczelni Dział Informacji, Karier i Promocji (DIKP) miał za zadanie 
m.in. pomoc absolwentom w zachowaniu na rynku pracy. W tym celu na własnej 
stronie internetowej przedstawiał oferty zatrudnienia, uzyskane z rynku pracy, 
prowadził szkolenia studentów i absolwentów oraz organizował targi i spotkania 
z pracodawcami. Jednym z zadań DIKP było badanie losów i monitorowanie karier 
zawodowych absolwentów ustalone zarządzeniem Rektora Nr 13/2008 z dnia 30 
kwietnia 2008 r. Prowadzone dotychczas badania oparte na ankietach wypełnianych 
przez absolwentów nie dały żadnych informacji o sytuacji zawodowej absolwentów 
po ukończeniu studiów. Tym samym Uczelnia nie uzyskała wiedzy o zachowaniu się 
absolwentów na rynku pracy. Procedury dotyczące monitorowania losów 
absolwentów, które pozwolą ocenić zbieżność zakładanych celów kształcenia z 
 potrzebami rynku pracy zostały określone w Zarządzeniu Nr 1/2014 Rektora 
Politechniki z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych 
absolwentów Politechniki Rzeszowskiej. 

Uczelnia zrealizowała wnioski pokontrolne postawione przez NIK w ramach kontroli 
nr P/12/128 „Wdrażania innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne” 
przeprowadzonej w roku 2012. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 

Rozpoznawanie potrzeb rynku pracy przez szkoły wyższe w związku 
z założeniami rozwoju województwa. 

1.1. Dokumenty programowe, w których określono założenia dotyczące 
rozpoznawania potrzeb rynku pracy w odniesieniu do prowadzonych 
kierunków studiów.  

 

  



 

4 

 

1.1.1 Struktura organizacyjna Uczelni, Wydziały i kierunki kształcenia, 
Strategie rozwoju Uczelni 
 
Politechnika działała na podstawie Statutu uchwalonego przez Senat uchwałą Nr 
9/2012 z dnia 22 marca 2012 r. 
Statut określał kompetencje organów Uczelni. Do zadań i kompetencji Senatu 
należało m.in.: 
- uchwalanie strategii rozwoju Uczelni, 
- uruchamianie lub zniesienie kierunków studiów, 
- ustalanie wytycznych w sprawie planów studiów i programów kształcenia. 
 
W Uczelni działa Konwent powołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, 
w którego skład  wchodzą poza przedstawicielami Uczelni m.in. przedstawiciele 
organów samorządu terytorialnego i zawodowego, organizacji pracodawców oraz 
organizacji samorządu gospodarczego, przedsiębiorców i instytucji finansowych.   
Uchwałą nr 59/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Senat Uczelni pozytywnie 
zaopiniował wniosek Rektora w sprawie powołania Konwentu Politechniki 
Rzeszowskiej na kadencję 2012/2016. 
W skład Konwentu weszło 16 przedstawicieli różnych instytucji, w tym 7 osób 
reprezentujących sektor gospodarczy. Konwent odbył posiedzenia w dniach 
12.12.2012 r., 27.06.2013 r., 12.12.2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-30) 
 
W roku akademickim 2014/2015 Politechnika kształci studentów na studiach I i II 
stopnia w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 24 kierunkach 6 
Wydziałów, tj: 
 - Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury – 4 kierunki 
(architektura  I i II stopnia, budownictwo I i II stopnia, inżynieria środowiska  I i II 
stopnia, ochrona środowiska I stopnia),  
 - Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa  - 6 kierunków (inżynieria materiałowa I 
stopnia, lotnictwo i kosmonautyka I i II stopnia, mechanika budowy maszyn I i II 
stopnia, mechatronika I i II stopnia, transport I stopnia, zarządzanie i inżynieria 
produkcji I i II stopnia), 
 - Wydziale Elektrotechniki i Informatyki – 5 kierunków (automatyka i robotyka I 
stopnia, elektrotechnika I i II stopnia, elektronika i telekomunikacja I i II stopnia, 
informatyka I i II stopnia, energetyka I stopnia), 
 - Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej – 3 kierunki ( fizyka techniczna I i II 
stopnia, matematyka I i II stopnia, inżynieria medyczna I stopnia), 
 -Wydziale Chemicznym – 3 kierunki (biotechnologia I i II stopnia, inżynieria 
chemiczna i procesowa I stopnia, technologia chemiczna  I i II stopnia), 
 - Wydziale Zarządzania – 4 kierunki (zarządzanie I i II stopnia, finanse 
i rachunkowość I stopnia, logistyka I i II stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne I 
stopnia). 

(dowód: akta kontroli str.31-110)  
 
Strategia Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej na lata 2010-2020 została przyjęta 
Uchwałą Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 44/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.  
W Misji ujętej w Strategii m.in. zapisano:.. Politechnika Rzeszowska poprzez 
współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem 
i środowiskiem kultury doskonali programy kształcenia przygotowując absolwentów 
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym 
w wymiarze lokalnym i narodowym. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 W Celach Strategicznych w zakresie kształcenia zapisano m.in.  …Stałe 
wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz podnoszenie poziomu kształcenia stosownie 
do społeczno-gospodarczo-kulturowych potrzeb regionu, kraju tworząc 
makrokierunki, kierunki unikatowe i studia międzykierunkowe oraz realizując 
kształcenie zamawiane. 
 
Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Adam Marciniec podał, że…. Politechnika 
Rzeszowska jako Uczelnia autonomiczna nie wskazuje bezpośrednio w swoich 
dokumentach wewnętrznych powiązań ze Strategią Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego. Nadmieniam, że przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej brali 
udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Kierunki 
studiów prowadzone w Politechnice Rzeszowskiej wpisują się ściśle w Strategię 
Rozwoju.  

(dowód: akta kontroli str. 111-128,439) 
 
Wszystkie Wydziały posiadały opracowane Strategie Rozwoju Wydziału, w których 
m.in. odnoszono się do spraw kształcenia dla potrzeb regionalnego rynku pracy. 
 W Strategii Wydziału Zarządzania i Marketingu na lata 2010-2014 zapisano m.in. 
..Poprzez ścisłą współpracę z otoczeniem biznesowym, władzami jednostek 
samorządu terytorialnego oraz szkołami reprezentującymi niższe szczeble edukacji 
Wydział dokłada wszelkich starań, aby ciągle doskonalić programy kształcenia 
przygotowujące absolwentów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym 
i gospodarczym, zarówno w wymiarze regionalnym, krajowym oraz na arenie 
międzynarodowej. Dalej napisano, że Wydział i jego pracownicy dokładają wszelkich 
starań, aby funkcjonowanie jednostki było kompatybilne z regionalnymi i krajowymi 
celami strategicznymi, jak również odpowiadało standardom międzynarodowym. 

W Misji i Strategii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska i Architektury na 
lata 2014-2020 napisano m.in. … Wydział pozostaje w kontakcie z absolwentami, 
którzy bazując na swoim doświadczeniu zawodowym wskazują zarówno na 
oczekiwane przez gospodarkę kierunki badań naukowych jak i na pożądane 
modyfikacje programów i kierunków kształcenia zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem przemysłu i rynku pracy. Ponadto napisano, że: analiza rynku 
pracy wskazuje, że aktualnie prowadzone kierunki studiów będą się cieszyć 
zainteresowaniem pod warunkiem stałego dostosowywania do potrzeb rynku pracy. 

W Misji i Strategii Wydziału Chemicznego zapisano m.in. …położenie 
geograficzne Politechniki wyznacza szczególną rolę Wydziału Chemicznego 
w kształceniu kadry inżynierskiej i naukowej dla potrzeb regionu w którym przemysł 
chemiczny jest bardzo silnie rozwinięty. W celach strategicznych wydział zakłada 
m.in. …ciągłe rozszerzanie oferty edukacyjnej w odpowiedzi na potrzeby gospodarki 
regionu poprzez tworzenie nowych kierunków studiów i/lub nowych specjalności 
oraz realizację kierunków zamawianych. Ponadto w zakresie nauki Wydział 
zakłada….Rozwijanie współpracy z regionalnymi zakładami przemysłowymi oraz 
usługowymi reprezentującymi istotny potencjał przemysłu chemicznego, 
farmaceutycznego i przetwórstwa tworzyw polimerowych, w zakresie ulepszania 
istniejących i opracowywania nowych technologii produkcyjnych. 

Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej na lata 2012-2016 
zakłada m.in. … w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 
Prowadzenie ścisłej współpracy z powołaną przy WMiFS Radą Gospodarczą 
i otworzenie Wydziału na współpracę z firmami. Współpraca ta ma na celu również 
promowanie Wydziału.   

  W Strategii Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa napisano m.in.: 
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  - główne czynniki warunkujące rozwój Wydziału to: wysoka jakość kształcenia 
oraz prac naukowych i rozwojowych, efektywna współpraca z otoczeniem 
przemysłowym gospodarczym i społecznym, a także z uznanymi i zagranicznymi 
ośrodkami nauki. 
Zapewnieniom najwyższej jakości kształcenia mają służyć m.in.: 

 - ciągła aktualizacja planów i programów kształcenia (w tym modułów 
kształcenia) z uwzględnieniem rozwoju nauki i techniki oraz zmieniających się 
potrzeb otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego, 

- włączanie do procesu kształcenia pracowników przemysłu o dużej wiedzy 
praktycznej, 

- zwiększenie liczby prac przejściowych i dyplomowych realizowanych we 
współpracy z przedsiębiorstwami, umożliwiających nabycie umiejętności 
praktycznych przez studentów. 
 
Strategie Wydziałów posiadały różniące się formy i były opracowane na różne 
okresy. Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Adam Marciniec wyjaśnił, że…. 
Zgodnie z par. 64 ust. 2 pkt 1,lit b Statutu Politechniki Rzeszowskiej  z 2012 r. 
strategię rozwoju wydziału na wniosek Dziekana uchwala Rada Wydziału. Przyjęte 
strategie wydziałów spełniają założenia strategii Uczelni uchwalonej przez Senat 
Politechniki Rzeszowskiej (Uchwała nr 44/2009 Senatu Politechniki Rzeszowskiej 
im. I. Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Politechniki Rzeszowskiej na lata 2010-2020). Strategia Uczelni została uchwalona 
na lata 2010-2020, wydziały w swoich uchwałach przyjęły perspektywę czasową 
równą lub krótszą podanej powyżej, różnica wynika m.in. z czasu trwania kadencji 
władz Wydziału.  

(dowód: akta kontroli str. 129-182, 623) 
 
W roku akademickim 2012/2013 na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
i drugiego stopnia aplikowało łącznie 15 097 kandydatów, przyjętych zostało 
5 881osób. 
W roku 2013/2014 kandydatów było 12 735 (zmniejszenie do roku poprzedniego 
o 2 362 osób, tj. 15%), a przyjęto 5 267 osób.  
W roku 2014/2015 kandydatów było 9 662 (zmniejszenie w stosunku do roku 
poprzedniego o 3 073 osoby tj. o 24 %, a w stosunku do roku 2012/2013 o 5 435 
osób, tj. o 36 % ) a przyjęto 5 714 osób. 
 
Politechnika w roku akademickim 2012/2013 kształciła łącznie na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych 17 425 studentów na 6 wydziałach w tym: 

1. Budownictwa i Inżynierii Środowiska – 3 421 osób, ukończyło - 825 
absolwentów ( I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 

2. Budowy Maszyn i Lotnictwa – 4 052, ukończyło -739, 
3. Chemicznym – 1116, ukończyło – 277, 
4. Elektrotechniki i Informatyki – 2 680, ukończyło - 419,  
5. Matematyki i Fizyki Stosowanej – 654, ukończyło – 159, 
6. Zarządzania – 5 502, ukończyło 1 824. 

Łącznie w roku akademickim 2012/2013 Politechnikę ukończyło 4 243 absolwentów 
I i II stopnia. Z tej liczby 1 987 absolwentów I stopnia podjęło studia II stopnia na 
Politechnice.  
W roku akademickim 2013/2014 łącznie studiowało 16 675 studentów, a studia 
ukończyło 4 546 absolwentów. 
Uczelnia w roku akademickim 2012/2013 prowadziła kształcenie na kierunkach 
zamawianych, tj. automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, fizyka 
techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa. inżynieria środowiska, matematyka, 
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mechatronika, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska. Głównym celem 
kształcenia na kierunkach zamawianych było zwiększenie liczby absolwentów 
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 
 
Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, które uzupełniają ofertę kształcenia 
dodatkowymi kierunkami studiów. W roku akademickim 2012/2013 studia 
podyplomowe ukończyło 416 słuchaczy na 14 prowadzonych kierunkach, a w roku 
akademickim 2013/2014 studia podyplomowe ukończyło 448 słuchaczy na 12 
prowadzonych kierunkach. 

 (dowód: akta kontroli str.183-188) 

1.1.2.-1.1.3. Wykorzystanie założeń Strategii oraz informacji płynących z rynku 
pracy do kształtowania planów studiów. 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr L/932/10 z dnia 23.08.2010 r. 
przyjął zaktualizowaną Strategię rozwoju województwa podkarpackiego na lata 
2007-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiącą załącznik do 
uchwały. Strategia ta była obowiązująca na dzień 1.01.2012 r. Kolejnej aktualizacji 
Strategii rozwoju województwa podkarpackiego do 2020 roku Sejmik Województwa 
Podkarpackiego dokonał uchwałą nr XXXVII/697/13 z dnia 26.08.2013 r.  
 
W zaktualizowanej w 2013 r. Strategii zapisano m.in.  
Wobec unowocześnienia procesów zarządzania oraz podnoszenia efektywności 
pracy, zintensyfikowanie kształcenia informatycznego wydaje się konieczne na 
wszystkich obecnych kierunkach studiów. Rozwój Doliny Lotniczej stwarza 
zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach technicznych. 
Ze względu na potrzeby układów regionalnych i lokalnych dla sprawniejszego 
funkcjonowania w UE powinny być podejmowane działania na rzecz rozwijania 
kształcenia obejmującego: 
- kształcenie w zawodach technicznych, 
- zagadnienia dotyczące biotechnologii i nanotechnologii, 
 
W zaktualizowanej Strategii w następujący sposób określono założenia dotyczące 
szkolnictwa wyższego oraz aktywizację regionalnego (lokalnego) rynku pracy, w tym 
kwestię dostosowania oferty edukacyjnej studiów wyższych do potrzeb regionu: 
 
1.  Cele działań – priorytety tematyczne. 
W dziedzinie Kapitał ludzki i społeczny, cel 2 Rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego jako czynników innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia 
mieszkańców w priorytecie 2.1 Edukacja zapisano cel – dostosowanie systemu 
edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości. 
 
2.  Nauka, badania i szkolnictwo wyższe. Cel: Rozwój konkurencyjnego szkolnictwa 
wyższego i sfery badawczo-rozwojowej jako kluczowych czynników stymulujących 
rozwój regionu. 
Kierunki działań: Rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących 
specjalizacje regionalne jako kluczowy czynnik wzmacniania przewag 
konkurencyjnych województwa.  
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W tej części Strategii wskazano na konieczność wypracowania mechanizmów 
i platformy współpracy między nauką i gospodarką przy wsparciu samorządu 
województwa jako podmiotu odpowiedzialnego za kreowanie rozwoju regionu. 
 
W kierunku: Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach istniejących i nowych 
kierunków studiów – zakładano m.in. wzmocnienie przewagi konkurencyjnej regionu 
poprzez zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych, zwłaszcza 
w obszarze nauk wspierających potencjały rozwojowe regionu oraz uruchomienie 
nowych kierunków studiów (w tym studiów medycznych) wspierających specjalizację 
rozwojową regionu.  
 
W kierunku: Rozwijanie systemu kształcenia na poziomie wyższym wzmacniającego 
specjalizacje regionalne. 
W kierunku tym wskazano, iż konieczne są zmiany w aktualnym profilu kształcenia. 
Do instrumentów, które posłużą modyfikowaniu oferty kierunków studiów 
dostępnych dla kandydatów z terenu województwa podkarpackiego, nalezą: 
regionalny system kierunków zamawianych, wsparcie prowadzenia 
interdyscyplinarnych i wysokospecjalistycznych kierunków studiów oraz studiów 
podyplomowych, w tym zamawianych przez przedsiębiorców i inwestorów. Podjęte 
zostaną także we współpracy z uczelnianymi biurami karier pogłębione badania 
losów absolwentów uczelni wyższych regionu. 
Zakładane efekty realizowanych działań to: 
- dostosowanie oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb gospodarki regionu, 
w tym poprzez zamawiane kierunki studiów służące wzmocnieniu jej 
konkurencyjności, 
- podniesienie jakości studiów zawodowych poprzez poprawę zaplecza do 
kształcenia praktycznego m.in. poprzez wykorzystywanie w praktyce doświadczeń 
praktyków funkcjonujących w kluczowych dla regionu sektorach, 
- zbudowanie regionalnego systemu praktyk i staży w przedsiębiorstwach 
innowacyjnych oraz promocji wybitnie uzdolnionych studentów. 
 
3.  Kapitał ludzki i społeczny – Edukacja – cel: Dostosowanie systemu edukacji do 
aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości. 
Kierunek działań: Tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do 
zmieniającego się regionalnego rynku pracy, postępu technologicznego oraz 
potrzeb branż kluczowych gospodarki regionu. 
 
W ramach tego kierunku wskazywano na konieczność mocniejszego powiązania 
instytucji edukacyjnych z sektorem gospodarki oraz dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy. W związku z tym istnieje potrzeba 
wdrażania i rozpowszechniania idei praktyk zawodowych, w tym prowadzonych 
w zakładach pracy, oraz angażowania w proces edukacji nauczycieli-praktyków 
z sektora przedsiębiorstw.  
 
W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 
zapisano, że sektorami kwalifikującymi się do obszaru wysokiej szansy 
w województwie podkarpackim są m.in.: 

•  usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne; 
•  przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny; 
•  przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy 
• przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska; 
• przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania 
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źródeł odnawialnej energii; 
• przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia;  
• przemysł nowoczesnych opakowań, ulegających biodegradacji. 
 

Zadania sektora naukowo-badawczego biorącego udział we wdrażaniu systemu 
innowacji zostały określone jako: 

• kształcenie kadr dla gospodarki województwa podkarpackiego, 
• rozpowszechnianie kultury innowacyjnej wśród studentów, 
• współpraca naukowców z przedsiębiorcami, 
• komercjalizacja i rozpowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych, 
• tworzenie nowoczesnej infrastruktury wsparcia innowacji, tj. centrów 

doskonałości, centrów zaawansowanych technologii, ośrodków transferu 
technologii. 
 

W 2003 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców 
Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, w którego skład wchodzi ponad 
100 podmiotów z regionu, w tym Politechnika Rzeszowska. 
Celami Stowarzyszenia Dolina Lotnicza było: 

1. Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców,  
2. Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu 

lotniczego w regionie,  
3. Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa,  
4. Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą 

promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy 
w przemyśle lotniczym,  

5. Promocja polskiego przemysłu lotniczego,  
6. Wspieranie przedsiębiorstw z przemysłu lotniczego,  
7. Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach 

związanych z przemysłem lotniczym. 

Uczelnia uzasadniała wnioski do MNiSW o zwiększenie ogólnej liczby studentów 
studiów stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 podając, że: …kierunki 
kształcenia zaliczane są do kluczowych dla rozwoju gospodarki (kierunki należą do 
zamawianych lub dotyczą dziedzin uznanych za kluczowe w dokumentach takich jak 
Foresight, Priorytetowe technologie dla rozwoju województwa podkarpackiego, 
Rzeszów 2008, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na 
lata 2005-2013, Rzeszów 2004, Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2011). Większość kierunków objętych 
wnioskiem ma zdefiniowanego odbiorcę, którym są przedsiębiorcy województwa 
podkarpackiego, a program studiów uwzględnia ich potrzeby. 

Zakres kształcenia w Politechnice odpowiadał celom określonym w zaktualizowanej 
w 2013 r. Strategii  Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 129-182,189-197,440, 505-518, 623) 

W związku z potrzebą skorelowania działań naukowych i dydaktycznych z szeroko 
pojętym otoczeniem gospodarczym przy Wydziałach Politechniki powoływano Rady 
Gospodarcze, a przy Wydziale Zarządzania powołano Radę Biznesu. Zadaniem 
Rady Gospodarczej było dostosowywanie oferty kształcenia Uczelni do 
rzeczywistych wymogów rynku pracy, opiniowanie strategicznych planów Wydziału 
w zakresie kształcenia, działalności badawczej oraz współpracy z przemysłem.  
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Członków Rad Gospodarczych powoływali Dziekani Wydziałów, którzy zwoływali  
posiedzenia Rady.  

Na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa do Rady Gospodarczej powołano 13 osób, 
w tym 11 osób z zarządów przedsiębiorstw przemysłowych. Posiedzenie Rady 
odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 r.  

Rada Gospodarcza przy Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
składała się z 19 osób, w tym 13 osób z przedsiębiorstw budowlanych, 2 osoby z izb 
samorządu zawodowego. Na posiedzeniach Rady Gospodarczej w roku 2013 i 2014 
omawiano sprawy możliwości przekształcenia programów studiów z profilu 
ogólnoakademickiego na profil praktyczny oraz zwrócono uwagę na brak kształcenia 
na kierunku urbanistyka.  

Na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Rada Gospodarcza składała się z 8 
osób, w tym 5 przedstawicieli sektora gospodarczego. W latach 2012-2014 odbyły 
się 4 posiedzenia Rady Gospodarczej, na których powstał i został zrealizowany 
pomysł utworzenia kierunku inżynieria medyczna potrzebny do kształcenia kadry do 
sprawowania nadzoru nad urządzeniami wysoce zinformatyzowanej aparatury 
medycznej w placówkach służby zdrowia na Podkarpaciu. Dla potrzeb utworzenia 
kierunku inżynierii medycznej Uczelnia uzyskała opinie 10 interesariuszy 
zewnętrznych instytucji podkarpackich, oraz podpisała 5 umów o współpracę ze 
szpitalami podkarpackimi. W uzasadnieniu wniosku do MNiSW na utworzenie tego 
kierunku Uczelnia podała m.in. iż inicjatywa potrzeby kształcenia inżynierów 
z zakresu techniki medycznej wyszła z zapotrzebowania szpitali podkarpackich na 
tego typu specjalistów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Decyzją z dnia 13 
grudnia 2013 r. nadał Wydziałowi Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki 
Rzeszowskiej uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku „inżynieria medyczna”. Na rok akademicki 
2014/2015 na studia I stopnia kierunek inżynieria medyczna przyjęto 135 studentów. 

Rada Biznesu przy Wydziale Zarządzania składała się z 13 osób, w tym 11  
przedstawicieli sektora gospodarczego. Zebrania Rady odbyły się w dniach 23 
stycznia 2013 r., 21 października 2013 r. Tematem zebrań były sprawy związane 
z kształceniem studentów.  

Rada Gospodarcza przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki składał się z 10 osób, 
w tym 8 przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych. Posiedzenie Rady odbyło 
się w dniu 30 stycznia 2013 r. Tematyką spotkania była dyskusja nad strategią 
działania Rady. 

Na Wydziale Chemicznym w skład Rady Gospodarczej powołano 11 osób, w tym 10 
z firm branży chemicznej. Na posiedzeniach Rady Gospodarczej zainicjowano 
pomysł utworzenia na kierunku technologii chemicznej specjalności związanej 
z produkcją lekarstw. W roku akademickim 2011/2012 Wydział Chemiczny we 
współpracy z Przedsiębiorstwami branży farmaceutycznej z regionu Podkarpacia 
(ICN Polfa Rzeszów, SANOFI Aventis Rzeszów, Sanfarm Nowa Dęba, OLIMP-
LABS Nagawczyna), otworzył nową specjalność „Technologia produktów 
leczniczych” na kierunku technologia chemiczna. Wymienione zakłady zapewniają 
studentom Wydziału Chemicznego odbywanie praktyk i wykonywanie prac 
dyplomowych.  

Po I roku studiów na Wydziale Rada Wydziału kwalifikuje studentów do specjalności 
Technologia produktów leczniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 189-278) 
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Uczelnia w wyniku zmniejszenia zainteresowania absolwentów szkół średnich 
studiowaniem na niektórych kierunkach tzw. ”masowych” oraz ramach 
restrukturyzacji kierunków studiów wygaszała niektóre kierunki. Senat w dniu 18 
października 2012 r. podjął Uchwały Nr 56/2012 i Nr 57/2012 w sprawie likwidacji 
kierunków studiów „stosunki międzynarodowe” oraz „europeistyka” prowadzonych 
przez Wydział Zarządzania. Na podstawie Uchwał Rad Wydziałów Senat podjął 
Uchwały Nr 40/2013  i  41/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wygaszenia 
kształcenia na kierunkach automatyka i robotyka oraz towaroznawstwo, a także 
wygasił kształcenie na studiach magisterskich jednolitych na kierunkach: 
budownictwo, elektrotechnika, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika 
budowy maszyn, technologia chemiczna, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria 
produkcji. Wygaszenie tych kierunków nastąpiło po zakończeniu pełnego cyklu 
kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 279-288) 

 

1.1.4.-1.1.5. Wydziałowe komórki organizacyjne właściwe w sprawach jakości 
kształcenia. 

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej został 
ustalony i zatwierdzony Uchwałą Senatu Politechniki nr 17/2007 z dnia 24 maja 
2007 r. Uchwała ta określiła cele wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia oraz przewidywała powołanie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia 
( zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej 
Rady ds. Jakości Kształcenia), natomiast zasady organizacji, wdrażania i rozwoju 
określało zarządzenie nr 13/2008 Rektora z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia Systemu Zapewnienia jakości Kształcenia w Politechnice 
Rzeszowskiej. System został uaktualniony Uchwałą Senatu Politechniki nr 13/2013 
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) w Politechnice Rzeszowskiej. Nadzór 
nad funkcjonowaniem i doskonaleniem USZJK sprawuje Rektor za pośrednictwem 
Prorektora ds. Kształcenia. Elementami struktury na poziomie uczelnianym są: 
Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uczelniana Komisja 
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Organy te zostały powołane Zarządzeniem Nr 
17/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. 
zapewnienia jakości kształcenia oraz Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej.  

Ogólnym celem funkcjonowania USZJK jest stałe doskonalenie procesu kształcenia 
studentów w taki sposób, aby umożliwić im wejście w życie zawodowe i społeczne, 
zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. 

Cele Systemu swoim zakresem działania obejmują: ocenę prowadzonych zajęć 
dydaktycznych, monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia, ocenę 
stopnia realizacji efektów kształcenia, ocenę zasobów materialnych, w tym 
infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a także środki wsparcia dla studentów, 
funkcjonowanie systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, analizowania 
i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia, 
publiczny dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji 
o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów, 
ocenę mobilności studentów, monitorowanie losów absolwentów, ocenę jakości  
kadry akademickiej prowadzącej i wspierającej proces kształcenia oraz realizowanej 
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polityki kadrowej, udział pracodawców w określaniu i ocenie efektów kształcenia 
oraz ocenę poziomu naukowego jednostki mającego wpływ na jakość kształcenia.  

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia odbywała posiedzenia według 
ustalonych terminów. W okresie 25 października 2013 r. do 10 września 2014 r. 
odbyło się 13 posiedzeń Komisji. 

(dowód: akta kontroli str. 289-318) 

W ramach USZJK Uczelnia przeprowadzała ocenę nauczycieli akademickich w roku 
akademickim 2012/2013 i 2013/2014. w formie ankietyzacji i hospitacji. W formie 
ankietyzacji oceniono 349 nauczycieli akademickim na 755 nauczycieli ogółem, 
a hospitacji podano 301 nauczycieli. Średnia ocena uzyskana w skali Uczelni 
wyniosła 4,40. W kolejnym roku ankietyzacji poddano 168 nauczycieli na 765 
a średnia ocena uzyskana w skali Uczelni wyniosła 4,46. 

(dowód: akta kontroli str. 319-332) 

Jednym z elementów systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice była 
Księga Jakości Kształcenia, wydana i zatwierdzona przez Rektora w dniu 
7 października 2013 r. W kartach procesu KP.2.b. przewidziano opis udziału 
pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie efektów 
kształcenia oraz w  karcie KP.2c. monitorowanie losów absolwentów  w celu oceny 
efektów kształcenia na rynku pracy. 

Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK) był integralną częścią 
USZJK i opracowany jest na podstawie odpowiednich uchwał i wytycznych 
uczelnianych. 

Za jakość kształcenia na Wydziale odpowiadają: Rada Wydziału, Dziekan, 
Prodziekani ds. Kształcenia, Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia, Komisja ds. Kształcenia, Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia Funkcjonowanie WSZJK na Wydziałach opisane jest 
w Wydziałowej Księdze Jakości 

(dowód: akta kontroli str. 344,611-616) 

 

1.2. Realizacja wyników kontroli przeprowadzanych przez MNiSW 
w zakresie zasadności kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. 

 
W Uczelni w okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane kontrole MNiSW. 
Były sporządzane raporty z wizytacji przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji 
Akredytacji (PKA) i na podstawie raportów podejmowane były Uchwały PKA 
w sprawie oceny instytucjonalnej. W dniach 16-18 maja 2013 r. wizytacją objęto 
Wydział Elektrotechniki i Informatyki. W zakresie dotyczącym tematyki niniejszej 
kontroli NIK Zespół zapisał w raporcie m.in. …żywa współpraca Jednostki 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwia właściwe uwzględnienie potrzeb 
społeczności lokalnej oraz rynku pracy.. Wydział współpracuje z firmami 
i instytucjami krajowymi (w raporcie przedstawiono listę głównych partnerów 
obejmująca 29 firm i 19 instytucji), a także zagranicznych. Wsparciu realizacji celów 
strategicznych służy również działalność Rady Gospodarczej przy WEiI zrzeszająca 
kilku przedstawicieli regionu. 

Na podstawie ww. raportu Prezydium PKA w uchwale nr 501/2013 z dnia 5 września 
2013 r. wydało Wydziałowi Elektrotechniki i Informatyki ocenę pozytywną. 
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W dniach 13-14 grudnia 2013 r. PKA wizytowała kierunek „inżynieria środowiska „ 
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W raporcie zapisano m.in. 
..Różnorodność interesariuszy zewnętrznych gwarantuje ciągłe dostosowanie celów 
i efektów kształcenia do uwarunkowań związanych z szybkim rozwojem dyscypliny 
inżynieria środowiska i dyscyplin pokrewnych oraz do zmieniających się potrzeb 
gospodarczych i społecznych kraju i regionu podkarpackiego oraz rynku pracy. 

Uchwałą Nr 105/2014 z dnia 20 marca 2014 r. Prezydium PKA wydało pozytywną 
ocenę programową na kierunku „inżynieria środowiska”. 

Prezydium PKA Uchwałą Nr 631/2014 z dnia 18 września 2014 r. pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Politechniki Rzeszowskiej o nadanie Wydziałowi 
Chemicznemu uprawnień do prowadzenia kierunku „inżynieria chemiczna 
i procesowa” kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia . 

(dowód: akta kontroli str.333-378) 

 
1.3. Efektywność nakładów na realizację poszczególnych kierunków studiów. 
 
W latach 2007 do 2014 na Uczelni było realizowanych 51 projektów związanych 
z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem dla województwa podkarpackiego. 
Projekty te były realizowane w ramach programów: 

• Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka -  11 projektów, 

• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - 6 
projektów, 

• Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 5 projektów, 

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 16 projektów, 

• Projekty Międzynarodowe – 13 projektów. 

Z tej liczby realizowano 12 projektów infrastrukturalnych, dotyczących rozwoju 
infrastruktury naukowo-badawczej związanej z formami kształcenia studentów 
i rozwojem wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz rozwojem współpracy nauka-
przemysł, w tym 2 projekty infrastrukturalne zrealizowano dla Wydziału Budowy 
Maszyn i Lotnictwa, 1 dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 2 dla 
Wydziału Chemii. Ponadto realizowano projekty infrastrukturalne wspólne dla 
wszystkich Wydziałów w zakresie budowy, modernizacji i wyposażenia laboratoriów 
– 3 projekty, w zakresie e-usług zintegrowanych z systemem informatycznych nowej 
generacji - 1 projekt. Uczelnia zrealizowała również Regionalne Centrum 
Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno – Administracyjne.  

W ramach Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego, 
inwestycji realizowanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wybudowano dla Politechniki obiekt 
laboratorium badawczego. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uczelnia realizowała 16 
projektów dydaktycznych polegających na wzmocnieniu oferty edukacyjnej oraz 
poprawie jakości kształcenia, w tym zamawianie kształcenia na kierunkach 
technicznych matematycznych i przyrodniczych. Projekty te dotyczyły szczególnie 
Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (5 – proj.), Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska (3- proj.), Wydziału Chemicznego (2- proj.), Wydziału Elektrotechniki 
i Informatyki (2- proj.), Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej (2 proj.). Ponadto 
realizowany był program „Wzmocnienie Instytucjonalnego Systemu Wdrażania 
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Regionalnej Strategii Innowacji”, który miał na celu podniesienie instytucjonalnych 
zdolności i potencjału do zainicjowania i uczestnictwa w trwałym i regionalnym 
systemie innowacji Województwa Podkarpackiego. 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Uczelni było 
realizowanych 7 projektów badawczych, a w ramach RPOWP – 3 projekty, z tego 
4 projekty, związane z przemysłem lotniczym, dotyczyły Wydziału Budowy Maszyn 
i Lotnictwa, 4 dotyczyły Wydziału Chemicznego, 1 Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska, 1 projekt dotyczył inkubatora innowacyjności w zakresie „wsparcia 
systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”: 

 

W Międzynarodowych Projektach udział w Uczelni miały: Wydział Budowy Maszyn 
i Lotnictwa – 9 projektów, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej – 2 projekty, 
Wydział Elektrotechniki i Informatyki – 1 projekt, Wydział Chemii – 1 projekt. 

We wszystkich projektach realizowanych w latach 2007-2014 dedykowanych 
bezpośrednio Wydziałom Uczelni najczęściej beneficjentem projektu był Wydział 
Budowy Maszyn i Lotnictwa – łącznie dla tego Wydziału zrealizowano 20 projektów, 
następny był Wydział Chemii – łącznie 9 projektów, kolejnym był Wydział 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska – 5 projektów, Wydział Matematyki i Fizyki 
Stosowanej – 4 projekty oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki – 3 projekty. 

Realizacja projektów inwestycyjnych infrastrukturalnych przysporzyła Politechnice  
nowocześnie wyposażonych powierzchni dydaktycznych oraz naukowo badawczych 
w postaci nowych laboratoriów badawczych oraz doposażenia w nowoczesny sprzęt 
laboratoryjny istniejących laboratoriów, co ma istotny wpływ na podwyższenie 
jakości kształcenia. Zrealizowane projekty z dziedziny gospodarki innowacyjnej, 
a także rozwoju kapitału ludzkiego mają wpływ na wzrost poziomu edukacji na 
kierunkach kluczowych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz na rozwoju 
specjalizacji potrzebnych gospodarce województwa podkarpackiego. 

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Pani Mariola Marciniec podała, 
że…Cele główne projektów infrastrukturalnych realizowanych w latach 2007-2014 
z udziałem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego skoncentrowane były na wzmocnieniu konkurencyjności 
i innowacyjności polskiej gospodarki oraz podniesieniu jakości  i efektywności 
prowadzenia badań naukowych i kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry 
w oparciu o potrzeby przemysłu. Projekty inwestycyjne w Politechnice Rzeszowskiej 
realizowane są w oparciu o Strategię Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, która 
zawiera cele strategiczne m.in. w obszarze kształcenia i nauki wskazując kierunki 
podejmowanych działań w Uczelni. Głównymi determinantami wyboru zakresu 
realizowanych inwestycji były potrzeby Uczelni bazujące na dotychczasowym 
doświadczeniu wynikającym ze współpracy z przemysłem  oraz możliwość 
pozyskania środków finansowych na określone działania inwestycyjne wpisujące się 
w strategię rozwoju Uczelni oraz priorytetowe założenia wybranych programów 
operacyjnych na lata 2007 – 2013.  

(dowód: akta kontroli str.379-408, 619) 

 

1.4. Rozpoznawanie przez uczelnię podkarpackiego rynku pracy. 

 

Uczelnia nie prowadziła własnych badań potrzeb podkarpackiego rynku pracy. 
Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Adam Marciniec wyjaśnił, że: przy 
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dostosowywaniu kierunków studiów do potrzeb rynku pracy Uczelnia w latach 2010-
2013 korzystała z opracowań ogólnodostępnych tj.  

1) Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów 
i absolwentów – Deloitte, SGH 2010 r. 

2) Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów 
i absolwentów – Deloitte, SGH 2011 r. 

3) Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”  WUP 
w Rzeszowie 2011 r. 

4) Pracodawcy Podkarpacia 2012 - PORP WUP w Rzeszowie  
5) Sektor usług nierynkowych w województwie podkarpackim - PORP WUP 

w Rzeszowie 2013 r. 
6) Edukacja – rynek pracy. Absolwenci a zatrudnienie - PORP WUP 

w Rzeszowie 2011 r. 
7) Rynek pracy w województwie podkarpackim w świetle danych z badań Bilans 

Kapitału Ludzkiego 2013 r. 
8) Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów 

i absolwentów” – Deloitte, SGH 2013 r. 
 

Obowiązek monitorowania przez uczelnie karier zawodowych absolwentów  został  
wprowadzony z dniem 1 października 2011 r. do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym3 (dalej: PSW) poprzez dodanie art.13a4. Przepis ten 
brzmiał: uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu 
dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów. Został on 
uchylony z dniem 1 października 2014 r.5.  

W § 3 pkt 8 zarządzenia Rektora Politechniki Nr 13/2008 r. z dnia 30 kwietnia 2008 
r, w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
w Politechnice Rzeszowskiej zapisano: system obejmuje: m.in. badanie kariery 
zawodowej absolwentów. 

Zarządzeniem Rektora Politechniki Nr 35/2012 z dnia 1 września 2012 r. w sprawie 
zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni, w miejsce Biura Karier wprowadzono 
nową jednostkę organizacyjną Dział Informacji, Karier i Promocji (DIKP) podlegający 
pod kierownika Biura Rektora. Kierownikiem Działu od dnia 1 września 2012 r. był 
Pan Tomasz Ogórek. W Dziale tym zatrudnionych było 6 osób, w tym jedna osoba 
na stanowisku ds. karier - starszy referent administracyjny, który w szczegółowym 
zakresie czynności posiadał zadania związane z zagadnieniami  dotyczącymi karier 
zawodowych absolwentów, w tym m.in.: 
- współpraca z WUP i innymi instytucjami związanymi z rynkiem pracy, 
- kształtowanie więzi z absolwentami PRZ, 
- monitorowanie karier zawodowych absolwentów PRZ, 
- czynny udział w organizowaniu targów pracy, 
- organizowanie spotkań z pracodawcami, 
- organizowanie szkoleń dla studentów i absolwentów, 
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami. 
 

                                                      
3 Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm. 
4 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U z 2011 r. Nr 84 poz. 455)   
5 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1198).  



 

16 

 

Dział Informacji, Karier i Promocji był współorganizatorem Akademickich Targów 
Pracy w dniu 26 marca 2014 r. z udziałem około 50 firm. W trakcie Targów odbyło 
się 8 szkoleń w zakresie autoprezentacji, przedsiębiorczości, rozwoju umiejętności. 

W okresie od maja 2013 r. do czerwca 2014 r. zorganizowano 16 spotkań 
z potencjalnymi pracodawcami. Informacje o planowanych spotkaniach DIKP 
zamieszczało na swojej stronie internetowej.  

W okresie od 15 stycznia do 18 czerwca 2014 r. zorganizowano 22 szkolenia  
w ramach projektu pt. Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice 
Rzeszowskiej, dla studentów i absolwentów, w których udział wzięło 230 osób. 

DIKP zamieszczał na swoich stronach internetowych oferty pracy oraz oferty staży 
i praktyk uzyskiwane od pracodawców, informacje dotyczące spotkań 
z pracodawcami, konkursów, programów wyjazdowych itp.  W okresie od 2008 r. do 
2014 r. zainteresowanie tymi ofertami na stronach internetowych wzrastało 
odpowiednio od 174 do 41 985 nowych użytkowników oraz użytkowników 
powracających, tj. takich, którzy przeglądali ponownie strony DIKP odpowiednio od 
76 do 26 340. DIKP nie prowadził  analiz w zakresie zatrudnienia absolwentów 
w wyniku  swoich działań.                                       

 (dowód: akta kontroli str. 291-300, 413-416,417-436,439) 

 

W dniu 27 stycznia 2014 r. Rektor Politechniki Zarządzeniem Nr 1/2014 w sprawie 
monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej zarządził 
badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki. Badanie to miało na celu: 

1) Uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na 
rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem 
wykształcenia, 

2) Uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych 
w procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb i wymagań obecnego 
rynku pracy, 

3) Weryfikację zakładanych efektów kształcenia. 

Badania takie przeprowadza się po 6 miesiącach, 3 i 5 latach od dnia ukończenia 
studiów w formie deklaracji  

Zadanie badania losów zawodowych absolwentów zostało przypisane Działowi 
Informacji, Karier i Promocji. 

Dział przedstawił raporty „Badania losów absolwentów” sporządzone przez Wydział 
Zarządzania na kierunku zarządzanie I stopnia oraz na kierunku zarządzanie II 
stopnia w latach 2011/2012 i 2012/2013. Raporty sporządzone w oparciu o pytania 
ankietowe dotyczące opinii absolwenta o Uczelni i studiowanym kierunku nie 
zawierają żadnych informacji dotyczących losów absolwentów po ukończeniu 
studiów. 

Badania losów zawodowych absolwentów po ukończeniu studiów w 2013 r. oparto 
o deklaracje wypełniane dobrowolnie w wersji elektronicznej przez absolwentów 
przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. Uczelnia sporządziła jeden 
raport statystyczny (w dniu 29.09.2014 r.) monitorowania karier zawodowych 
absolwentów z roku 2013 oparty na 355 wypełnionych ankietach.  

Raport sporządzony w formie tabelarycznej i wykresowej zawierał następujące 
dane: 
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1. Ogólna charakterystyka badanej zbiorowości, 

2. Opinia studentów o studiach na Politechnice Rzeszowskiej, 

3. Opinie absolwentów poszczególnych Wydziałów. 

Z raportu wynika, że 85 % ankietowanych osób zamieszkuje w województwie 
podkarpackim. Badanie nie obejmowało informacji  o migracji absolwentów. 

W opracowaniu tym nie uwzględniono żadnych danych o zatrudnieniu absolwentów.  

DIKP został zobligowany do monitorowania karier zawodowych absolwentów 
Uczelni, natomiast dotychczasowe działania w tym temacie nie przyniosły żadnych 
informacji o stanie zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str.435-436, 441-446, 593-610, 633-640) 

 

Sposób monitorowania losów absolwentów wyjaśnił Prorektor ds. kształcenia prof. 
dr hab. inż. Adam Marciniec podając, że …..Nowelizacja ustawy Prawo o 
 szkolnictwie wyższym z 2011 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) nałożyła obowiązek 
monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania 
kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności 
po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów. Wcześniej obowiązująca 
ustawa nie nakładała na Uczelnię obligatoryjnego obowiązku badania karier 
zawodowych absolwentów.  

W 2008 r. wprowadzono zarządzenie nr 13/2008 Rektora PRz w sprawie  
w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice 
Rzeszowskiej. Par. 3 pkt. 8 powyższego zarządzenia mówi, że SZJK obejmuje także 
badanie kariery zawodowej absolwentów. Par. 16 precyzuje zasady zbierania opinii 
od absolwentów i pracodawców. W trakcie realizacji zadań wynikających 
z zarządzenia wystąpiło szereg ryzyk, np.: nie wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych absolwentów oraz brak odpowiedzi przez pracodawców.  
W celu podnoszenia jakości kształcenia oraz w związku z nowelizacją ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym w 2013r. została opracowana nowa uchwała 
Senatu w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej, podjęta przez Senat na posiedzeniu 
w dniu 21 marca 2013 r. W związku z tym przestało obowiązywać zarządzenie 
13/2008. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie monitorowania karier zawodowych 
absolwentów doprecyzowało tryb i zasady prowadzenia badań.  
W latach 2010-2013 badania losów zawodowych absolwentów prowadzone były na 
Wydziale Zarządzania, od 2012 r. Uczelnia rozpoczęła badanie karier zawodowych 
absolwentów na wszystkich wydziałach.  

(dowód: akta kontroli str.435-436,437-440) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Politechnika Rzeszowska właściwie rozpoznała potrzeby podkarpackiego rynku 
pracy i kształciła studentów na kierunkach wpisujących się w  priorytety gospodarki 
województwa podkarpackiego ujęte w zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego.   

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że prowadzone monitorowanie losów 
absolwentów nie obejmowało informacji dotyczących ich zatrudnienia. Pomimo iż 
w związku z wejściem w życie art. 13a PSW, podjęto działania w celu realizacji tego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 
Ocena cząstkowa 
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obowiązku i przeprowadzono badania wśród absolwentów – to ich wyniki, wbrew 
założeniom tego przepisu, nie dostarczyły wiedzy o zatrudnieniu absolwentów. 
W konsekwencji, Uczelnia nie posiadała informacji o karierach zawodowych swoich 
absolwentów, co mogłoby wpływać na dostosowanie kierunków studiów 
i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.  

 

2. Aktywność Uczelni w zakresie współpracy z innymi podmiotami, 
w szczególności z samorządem województwa, oraz przedsiębiorcami-
pracodawcami. 

2.1. Współpraca uczelni z innymi podmiotami. 
 

Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej brali udział w tworzeniu Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego. Rektor zaprosił do prac w Konwencie przedstawicieli 
różnych instytucji, w tym samorządowych i gospodarczych działających 
w województwie podkarpackim.  
 
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury  w roku 2014 zawarł 102 
umów i porozumień z firmami branży budowlanej w sprawie przeprowadzenia 
praktyk zawodowych studentów. Rada Gospodarcza wnioskowała o utworzenie 
nowych kierunków m.in. kierunek urbanistyka, ochrona środowiska, drogownictwo 
a także zgłaszała wnioski w sprawach jakości kształcenia. Laboratoria na tym 
Wydziale współpracują z przedsiębiorstwami budowlanymi i instytucjami związanymi 
z ochroną środowiska. 
 
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa w latach 2013 i 2014 zawarł 15 umów  
o współpracę z firmami przemysłowymi i uczelniami w sprawach dydaktyki – 
szkolenia, praktyk studenckich i staży oraz naukowe –  prace badawcze, nowe 
technologie. Ponadto Wydział posiada podpisane wieloletnie umowy w sprawach 
badań naukowych związanych z działalnością Doliny Lotniczej. 
 
Wydział Elektrotechniki i Informatyki w latach 2012-2014 zawarł 14 umów z firmami 
branży elektronicznej w zakresie współpracy naukowej oraz dydaktycznej, w tym 7 
umów podpisano z inicjatywy tych firm. Współpraca polegała m.in. na wymianie 
informacji, wzajemnych doświadczeń, dostępu do laboratoriów, prowadzenie 
wspólnych wykładów, odbywania praktyk  oraz staży pracy jak również prowadzenia 
badań naukowych i wspólnych ekspertyz.  
 
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej posiada zawarte porozumienia, umowy 
i listy intencyjne z 12 podmiotami województwa podkarpackiego w zakresie wspólnej 
realizacji form dydaktycznych (praktyki i staże zawodowe, laboratoria) a także 
współpracy naukowej. Współpraca wynikła z inicjatywy Wydziału. Ponadto w wyniku 
współpracy z Radą Gospodarcza powołano kierunek inżynieria medyczna.  
 
Wydział Chemiczny posiada zawarte umowy z 38 zakładami branży chemicznej 
w zakresie współpracy na polu naukowym oraz dydaktycznym dotyczącym 
organizacji praktyk i staży zawodowych, prac dyplomowych, szkoleń, a także 
w zakresie przemysłowego wytwarzania produktów, badań naukowych. Ponadto 
w wyniku postulatów przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego utworzono 
specjalność Technologia produktów leczniczych, na której kształcenie rozpoczęto od 
1 października 2014 r. 
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Wydział Zarządzania posiadał 7 podpisanych umów z przedsiębiorstwami 
w sprawach dydaktycznych tj. organizacji praktyk studenckich, staży i szkoleń oraz 
w zakresie naukowym dotyczącym pomocy w zbieraniu materiałów do opracowań 
naukowych i prowadzenia badań.  

(dowód: akta kontroli str. 447-490) 
 
Uczelnia prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i w związku z tym nie 
stosowała rozwiązań  z art. 9a ust.3 PSW dotyczących profilu praktycznego. 
Poza nauczycielami akademickimi zatrudniała, na podstawie umów zleceń lub 
umów o dzieło, osoby spoza Politechniki z dużym doświadczeniem praktycznym 
w swoim zawodzie. W roku akademickim 2012/2013 łącznie na wszystkich 
Wydziałach zajęcia ze studentami prowadziło 125 „praktyków” w łącznym wymiarze 
5 570 godzin, w roku 2013/2014 zatrudniano 100 „praktyków” w wymiarze 5 462 
godzin. Godziny te nie stanowiły  pensum akademickiego. 

(dowód: akta kontroli str.491-504) 

Na posiedzeniach Wydziałowych Rad Gospodarczych podejmowane były tematy  
programów kształcenia oraz zagadnienia związane z odbywaniem praktyk 
studenckich w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

(dowód: akta kontroli str.189-278) 

 

Ogólne zasady organizacji i zaliczania praktyk studenckich na Uczelni określa 
Zarządzenie Rektora Nr 4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. oraz Wydziałowe Komisje 
Jakości Kształcenia. Zgodnie z tymi dokumentami celem odbywanych przez 
studentów praktyk było: 

• Zapoznanie się z procesami i urządzeniami w skali technicznej, poznanie 
specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach 
merytorycznie związanych z poszczególnymi kierunkami studiów, 

• Konfrontacja wiedzy teoretycznej zdobytej na Uczelni z rzeczywistością 
i wykształcenie umiejętności praktycznego jej zastosowania, 

• Poznanie własnych możliwości na rynku pracy, doskonalenie umiejętności 
właściwej organizacji pracy, sumienności i odpowiedzialności za powierzone 
zadanie, 

• Nawiązanie kontaktów zawodowych. 
  
Bezpośredni nadzór nad organizacją i koordynacją Wydziałowych praktyk 
studenckich sprawuje Wydziałowy Kierownik Praktyk Studenckich oraz Wydziałowi 
Opiekunowie praktyk Studenckich na poszczególnych kierunkach. Wydziałowy 
Opiekun Praktyk Studenckich w porozumieniu z Prodziekanem ds. Kształcenia 
opracowuje ramowy program praktyk zgodny z programem kształcenia na kierunku. 
Realizacja programu praktyki zawodowej przez studenta jest potwierdzana zarówno 
ze strony jednostki w której odbywała się praktyka jak i ze strony Wydziałowego 
Opiekuna Praktyk Studenckich. Studenci odbywali praktyki w okresie wakacji 
w jednostkach i firmach regionu podkarpackiego realizujących działania z zakresu 
zgodnego z kierunkami studiów praktykantów na podstawie zawartych umów 
z Uczelnią. 
 
W roku akademickim 2012/2013 praktyki programowe odbyło łącznie 3 514 
studentów, w tym na Wydziałach: 
 - Budowy Maszyn i Lotnictwa –  651 studentów, 
 - Budownictwa i Inżynierii Środowiska  –  1. 400, 
 - Chemicznym  –   82, 
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 - Elektrotechniki i Informatyki   –   499, 
 - Matematyki i Fizyki Stosowanej  –   104, 
 - Zarządzania  –   778.  
 
Ponadto część studentów odbywała praktyki w przedsiębiorstwach na podstawie 
zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych i umowy te były podstawą 
zaliczenia praktyki. 
Studenci Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa odbywali praktyki w WSK „PZL – 
Rzeszów”, Zakładzie Metalurgicznym „WSK Rzeszów”, Inkubatorze 
technologicznym w Stalowej Woli, firmie EUROLOT w Warszawie oraz w innych 
firmach na podstawie podpisanych porozumień.  
Studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbywali praktyki 
w przedsiębiorstwach budowlanych z terenu podkarpacia, w pracowniach 
projektowych i urzędach związanych z budownictwem. Ćwiczenia terenowe 
z geodezji i geotechniki były zorganizowane przez Wydziałową Katedrę Geodezji 
i Geotechniki. 
Praktyki na Wydziale Chemicznym  były prowadzone w zakładach pracy branży 
chemicznej takich jak: INC Polfa Rzeszów, Sanofi – Aventis, Polimarky, a także 
w katedrach i zakładach Wydziałowych. 
 
Studenckie praktyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki odbywały się 
w przedsiębiorstwach woj. Podkarpackiego m.in. Asseco Rzeszów, PGS Software, 
PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów oraz w firmach komputerowych i tworzących 
oprogramowania. 
 
Na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej studenci odbywali praktyki głównie 
w bankach oraz szpitalach gdzie praktykanci mogli zapoznać się praktycznym 
zastosowaniem praw fizyki w przyrządach medycznych (lasery, USG, lecznictwo 
prądami). 
 
Na Wydziale Zarządzania na miejsce praktyk najczęściej studenci wybierali 
jednostki samorządu terytorialnego, banki, działy finansowe przedsiębiorstw, działy 
marketingowe. 
 
W związku z praktykami nie było wypracowanych mechanizmów związania studenta 
(praktykanta) z potencjalnym pracodawcą. Studenci odbywający praktyki 
w przedsiębiorstwach  znajdowali zatrudnienie w tych firmach w trakcie studiów i po 
ich ukończeniu. Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Adam Marciniec podał, 
że…Na podstawie informacji uzyskanych od studentów  i absolwentów studiów 

drugiego stopnia  można ogólnie stwierdzić, że od 25% do 50%  podejmuje 

zatrudnienie na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej. Często jest 

to związane z wcześniej odbywanymi praktykami studenckimi lub stażami 

zawodowymi.  Zatrudnienie absolwentów wybranych kierunków: 

1. Budownictwo – łącznie 45 osób podjęło zatrudnienie: SKANSKA, Inżynieria 
Rzeszów, Hartbex, Besta, , POBUD, BUDO-TRANS 

2. Mechanika i budowa maszyn – łącznie 50 osób podjęło zatrudnienie WSK, 
BorgWorner, MTU, firmy z branży lotniczej. 

3. Lotnictwo i kosmonautyka , specjalność pilotaż – wszyscy absolwenci znajdują 
zatrudnienie w liniach lotniczych. 
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4. Informatyka - łącznie 35 osób podjęło zatrudnienie: IBM, Asecco, Bury, MTU. 

(dowód: akta kontroli str. 45-49,86-89 505-518, 623) 
 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Wydziały Politechniki, stosownie do specjalizacji, aktywnie współpracowały 
z przedsiębiorstwami branżowymi działającymi na terenie województwa. 
Współpraca prowadzona była w zakresie organizowania praktyk studenckich, 
wykładów specjalistów praktyków z firm przemysłowych, a także na poziomie 
naukowym w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych i zleceń na badania 
kierowanych przez przedsiębiorstwa.  

 
3. Działania Uczelni związane z prowadzeniem doradztwa zawodowego oraz 
wspierania decyzji w zakresie dalszej nauki i kariery 
 
 
3.1.  Doradztwo zawodowe prowadzone przez Uczelnię. 
 
3.1.1-3.1.2 Doradztwo zawodowe 

Doradztwem zawodowym na Uczelni zajmował się Dział Informacji, Karier i Promocji 
(opisano w pkt. 1.4.). 

3.1.3.1. Inkubatory przedsiębiorczości 

Politechnika nie prowadziła inkubatorów przedsiębiorczości, o których mowa w art. 
86 PSW.  

W celu wzmocnienia i wykorzystania potencjału regionalnego sektora 
akademickiego, naukowo – badawczego oraz gospodarczego dla rozwoju 
przedsiębiorczości oraz wzrostu innowacyjności, w tym zwiększenia transferu 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych do podmiotów gospodarczych, w dniu 
19 maja 2003 r zostało zawarte porozumienie w sprawie utworzenia 
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT). Sygnatariuszami 
porozumienia były:  

1.Samorząd Województwa Podkarpackiego, 

2.Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, 

3. Urząd Miasta Rzeszowa, 

4. Politechnika Rzeszowska, 

5. Uniwersytet Rzeszowski. 

Na podstawie zawartej w dniu 11 sierpnia 2004 r. umowy zarządzanie Parkiem 
Naukowo-Technologicznym powierzono Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Rzeszowie (RARR), podległej Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Podkarpackiego  

W ramach PPNT i pod nadzorem RARR na terenie Uczelni działa Preinkubator 
Akademicki, w którym obecnie działa 11 firm założonych m.in. przez studentów, 
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absolwentów oraz pracowników Politechniki. Z Preinkubatora wyszło już 30 firm 
rozpoczynających w nim swoją działalność. 

 (dowód: akta kontroli str. 5, 417-436, 519-534,535-536) 

 

3.1.3.2.Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej  

Uchwałą Nr 64/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Senat pozytywnie zaopiniował 
utworzenie centrum transferu technologii pod nazwą „Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Politechniki Rzeszowskiej” działającego jako jednostka 
ogólnouczelniana.  

Rektor Politechniki zarządzeniem Nr 9/2013  z dnia 1 marca 2013 r. utworzył 
w Politechnice Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT), w skład którego 
weszły wcześniej funkcjonujące: 

1. Biuro Badań Naukowych, 

2. Biuro Własności Intelektualnych, 

3. Biuro Programów Europejskich. 

Regulamin Organizacyjny  CIiTT został uchwalony przez Senat Politechniki Uchwałą 
Nr 15/2013 z dnia 21 marca 2013 r. W skład CIiTT weszły : 

1. Biuro Rozliczeń Badań Naukowych, 

2. Biuro Ochrony Własności Intelektualnych,  

3. Biuro Programów Europejskich, 

4. Biuro Transferu Technologii.  

(dowód: akta kontroli str.537-574) 

W sprawozdaniu z działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii za rok 
2013 podano, że wielkość uzyskanych środków na badania naukowe w 2013 r. wraz 
ze środkami niewykorzystanymi w roku 2012 wyniosła 29 945 571,24 zł 
a wydatkowano 19 339 959,18 zł. 

CIiTT w ciągu 2013 r. realizowało 74 projekty badawcze, z których 25 zakończono 
a 19 rozpoczęto. W roku 2014 (stan na 10 października 2014 r.) zrealizowano 51 
projektów badawczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 575-592, 621) 

W ramach działalności Biura Programów Europejskich CIiTT w 2013 r. zakończono 
realizację 5 projektów, w tym 2 projekty infrastrukturalne i 3 projekty obejmujące 
tematykę prowadzonej kontroli NIK, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013: 

1. Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości 
kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki 
Rzeszowskiej – uruchomienie i realizacja kierunku studiów I stopnia  
mechatronika oraz transport, dostosowanie programu nauczania na kierunku 
„zarządzanie i inżynieria produkcji” do potrzeb rynku pracy i gospodarki 
opartej na wiedzy.  

2. Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości 
kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska i Architektury – 
przygotowanie, otwarcie i realizacja nowego kierunku studiów pn. 
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„architektura i urbanistyka” oraz „ochrona środowiska”, dostosowanie 
kierunku budownictwa do nowej specjalności „budowa i utrzymanie dróg”. 

3. Podkarpackie skrzydła – program rozwoju kierunku lotniczego na Politechnice 
Rzeszowskiej – dostosowanie programu studiów II stopnia na kierunku 
„lotnictwo i kosmonautyka” do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na 
wiedzy. 

W trakcie 2013 r. realizowano 2 projekty infrastrukturalne – „Rozbudowa 
infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej – etap II” i „Budowa 
i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
i Architektury Politechniki Rzeszowskiej”, 2 projekty badawcze „Nowoczesne 
technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” i „Innowacyjny system 
wzmocnienia konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów 
węglowych”. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekty: 

 1.„Rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości 
kształcenia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej”- przygotowanie, 
otwarcie i realizacja nowego kierunku studiów pn. „Inżynieria chemiczna 
i procesowa”, 

 2. Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 
oraz Mechatronika, 

 3. Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Informatyka oraz Matematyka, 

 4. Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Budownictwo Inżynieria 
Środowiska oraz Ochrona Środowiska. 

(dowód: akta kontroli str.583-591) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Na Uczelni aktywnie działał Dział Informacji, Karier i Promocji, m.in. pozyskujący 
i udostępniający liczne oferty pracy. Dział ten nie prowadził jednak analiz w zakresie 
zatrudnienia absolwentów na podstawie tych ofert.   

Funkcjonował także - przynosząc efekty w postaci zakładanych firm - utworzony 
wspólnie z RARR preinkubator przedsiębiorczości.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli pozytywny wpływ na zapewnienia odpowiednich 
kadr z wyższym wykształceniem dla potrzeb województwa miało również  Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii.  

 

4. Realizacja wniosków pokontrolnych NIK  

W ramach kontroli NIK nr P/12/128 „Wdrażania innowacji przez szkoły wyższe 
i parki technologiczne” przeprowadzonej w roku 2012 w Politechnice Rzeszowskiej 
przez Delegaturę NIK w Rzeszowie postawione wnioski dotyczące: 1) uchwalenia 
przez Senat Politechniki regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, a także zasad komercjalizacji 
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wyników badań naukowych i prac rozwojowych 2) podjęcia działań w celu 
przestrzegania procedury komercjalizacji wyników badań. 

Uchwałą Nr 62/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Senat Politechniki uchwalił 
Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Rzeszowskiej. 
Regulamin wszedł w życie z dniem 1 marca 2013 r. W Regulaminie przewidziano 
możliwość tworzenia spółek spin-off zawiązywanych przez twórców z udziałem 
Uczelni, lub Spółki celowej z udziałem inwestora, w celu komercjalizacji wyników 
prac intelektualnych. 

Uchwałą Nr 63/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Senat Politechniki wyraził zgodę na 
utworzenie przez Rektora celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  

Z realizacją wniosku nr 2 związane było powołanie CIiTT, którego zadaniem była 
m.in. realizacja zadań w zakresie komercjalizacji badań naukowych oraz 
zarządzania własnością intelektualną uczelni.  

(dowód: akta kontroli str.537-574) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

 

Politechnika rzetelnie zrealizowała wnioski pokontrolne z kontroli NIK z 2012 r.  

  

  

IV Pozostałe informacje i pouczenia 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Rzeszowie. 

 

Rzeszów, dnia                      2015 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Zbigniew Rudnicki 

Doradca techniczny 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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