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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 Roman Chrząszcz – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91545 z dnia 22 października 2014 r. 

 [Dowód, akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie (zwana dalej PWSZ lub Uczelnią), 
adres: Rynek 1, 38-400 Krosno. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Rektor PWSZ od 20 kwietnia 2012 r. Rektorem 
PWSZ kadencji 2008-2012 był prof. nadzw. dr hab. Janusz Gruchała.  

  [Dowód, akta kontroli str. 3-4] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w okresie objętym kontrolą2 PWSZ podjęła 
odpowiednie do jej sytuacji działania w zakresie zapewnienia kadr z wyższym 
wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego. 
W kontroli ustalono, że Uczelnia prawidłowo rozpoznawała potrzeby lokalnego rynku 
pracy, a kierunki kształcenia wpisywały się w działania ujęte w Strategii 
Województwa Podkarpackiego. W ramach działalności inwestycyjnej Uczelnia 
dostosowała obiekty budowlane do potrzeb prowadzonej działalności i wyposażyła 
je w specjalistyczny sprzęt. Działania te realizowane były przede wszystkim 
w ramach projektów dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej 
i środkami przekazanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kontroli 
ustalono, że wskutek zmniejszającej się liczby studentów, w bieżącym roku 
akademickim Uczelnia nie osiągnęła zaplanowanej wielkości niektórych wskaźników 
rezultatów, przyjętych w projektach dofinansowanych środkami Unii Europejskiej.     
W ocenie NIK, PWSZ wykazywała odpowiednią aktywność w zakresie współpracy 
z innymi podmiotami. Współpraca ta prowadzona była w różnych formach, 
a w szczególności: na podstawie zawartych umów o współpracy, organizowaniu 
wspólnych działań popularno-naukowych, realizację praktyk zawodowych oraz 
poprzez funkcjonowanie Konwentu. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca 
Uczelni z podmiotami zewnętrznymi w zakresie konsultacji programów kształcenia 
poszczególnych kierunków studiów, pod względem dostosowania ich do potrzeb 
lokalnego rynku pracy.   
Uczelnia nie prowadziła inkubatora przedsiębiorczości, natomiast działalność 
w zakresie transferu technologii była niewielka. Uczelnia poprzez Biuro Karier 

                                                      
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. 
2 2012 - wrzesień 2014 (przy czym w uczelniach kontrola obejmie 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 efekty. 

Ocena ogólna 
z uzasadnieniem1 
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organizowała spotkania i warsztaty doradztwa zawodowego studentów oraz 
prowadziła działania aktywizujące absolwentów. NIK dostrzega, że poprzez 
aktywność Biura Karier, Uczelnia uzyskała informacje o zatrudnianiu absolwentów 
na podstawie zebranych ofert pracy. 
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpoznawanie potrzeb na rynku pracy przez PWSZ w związku 
z założeniami rozwoju województwa   

1.1.    Dokumenty określające założenia dotyczące rozpoznawania potrzeb 
rynku pracy w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów 

1.1.1.   Strategia rozwoju Uczelni na lata 2011-2020, przyjęta uchwałą nr 1/11 
Senatu PWSZ z dnia 28 stycznia 2011 r, odwołuje się do potrzeb lokalnego rynku 
pracy. W strategii Uczelni postanowiono m.in. że: 
− dobór kierunków i specjalności studiów licencjackich i inżynierskich 

odzwierciedlać będzie tradycje i potrzeby edukacyjne regionu, dlatego uczelnia 
będzie dostosowywać ofertę edukacyjną do zmieniających się realiów rynku 
pracy, a jednocześnie będzie dbać o zapewnienie kształcenia na kierunkach 
ważnych dla rozwoju intelektualnego młodego pokolenia, 

− Uczenia będzie łączyć wykształcenie akademickie z wykształceniem 
praktycznym opartym na współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami, 

− będą wspierane działania prowadzące do umiędzynarodowienia studiów poprzez 
umożliwienie studentom odbycia części toku studiów za granicą, wymianę kadry 
naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi, co wpłynie na poprawę 
poruszania się studentów i absolwentów po europejskim obszarze szkolnictwa 
wyższego. Do dyplomów licencjata i inżyniera dołączane będą dwujęzyczne 
suplementy z wykazem przedmiotów i stopni zaliczanych przez studentów, 

− zacieśniona zostanie współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami oraz 
samorządami, co zainicjuje współpracę naukowo-badawczą i edukacyjną, 
natomiast powołanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PWSZ pomoże 
w połączeniu nauki z lokalną gospodarką i umożliwi praktyczne wykorzystanie 
wiedzy i badań pracowników Uczelni,  

− Uczelnia pragnie uczestniczyć w realizacji Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Podkarpackiego, która stawia na współpracę pomiędzy 
gospodarką a nauką. We współpracy z przedsiębiorcami zostaną przygotowane 
projekty badawcze, o finansowanie których PWSZ zabiegać będzie w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, 

− reagując na potrzeby lokalnego rynku pracy, nastąpi szczególny rozwój studiów 
inżynierskich w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla regionu takich jak 
lotnictwo, energetyka i budownictwo, przy jednoczesnym utrzymaniu szerokiej 
oferty studiów humanistycznych, kształtując nabór w oparciu o zmieniające się 
warunki demograficzne i ekonomiczne. Oferty edukacyjne Uczelni będą 
dostosowywane do potrzeb rynku pracy, 

− plany kształcenia będą kształtowane przy współpracy z przedsiębiorcami 
i zakładami pracy. W celu maksymalnego zbliżenia treści kształcenia część zajęć 
praktycznych będzie powierzona specjalistom z tych firm, 

− poprzez Biuro Karier (Centrum Aktywizacji Zawodowej i Promocji Studenta), 
Uczelnia będzie wspierać studentów i absolwentów w poszukiwaniu 
renomowanych pracodawców oraz ułatwi im zakładanie własnej działalności 
gospodarczej.  

 [Dowód, akta kontroli str. 5-10]  
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W Uczelni funkcjonowały instytuty, w ramach których działały zakłady. Oprócz 
instytutów i zakładów w Uczelni funkcjonowały tzw. studia oraz dział administracji 
a także sekretariaty, biura i samodzielne stanowiska pracy. Zgodnie ze Statutem 
PWSZ, instytuty, zakłady i studia (zwane przez Uczelnię jednostkami 
organizacyjnymi) nie były jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym3 i nie posiadały one 
własnych strategii jednostkowych.  
 
W Uczelni funkcjonowało Biuro Karier (Centrum Aktywizacji Zawodowej i Promocji 
Studenta) – powołane zarządzeniem Rektora nr 13/05 z dnia 2005 r. Do zadań tej 
komórki należało m.in. promowanie Uczelni i jej absolwentów, pozyskiwanie ofert 
pracy oraz praktyk zawodowych i programów stypendialnych, współpraca 
z Powiatowym Urzędem Pracy oraz przygotowanie studentów do skutecznego 
poszukiwania pracy, organizowanie zajęć i warsztatów z zakresu komunikacji 
interpersonalnej i doradztwa zawodowego, działalność prasowo-wydawnicza oraz 
utrzymywanie kontaktów z absolwentami. 

[Dowód, akta kontroli str. 11-82, 124] 

1.1.2.   W kontroli ustalono, że Uczelnia wykorzystywała założenia strategii 
rozwoju PWSZ oraz informacje płynące z rynku pracy, do kształtowania kierunków 
studiów. W tym zakresie Uczelnia podejmowała następujące działania:  

− konsultowała (uzgadniała) programy kształcenia prowadzonych kierunków 
studiów z podmiotami zewnętrznymi, co przedstawiono w pkt 2.4. niniejszego 
wystąpienia, 

− prowadziła współpracę z podmiotami zewnętrznymi na podstawie zawartych 
umów (porozumień), w tym także dotyczącą praktyk studenckich oraz 
działalności popularno-naukowej. Uczelnia współpracowała z tymi podmiotami   
także poprzez Konwent, w ramach którego omawiano m.in. zasadność 
prowadzenia kierunków studiów oraz potrzeby utworzenia nowych kierunków – 
ustalenia w tym zakresie przedstawiono w pkt. 2.1. – 2.3. i 2.9 niniejszego 
wystąpienia, 

− zatrudniała wykładowców posiadających doświadczenie zawodowe (praktyczne) 
zdobyte poza Uczelnią, co przedstawiono w pkt. 2.5. niniejszego wystąpienia, 

− poprzez badania ankietowe dotyczące monitorowania kariery zawodowej 
absolwentów, Uczelnia analizowała ich zatrudnienie, a tym samym zasadność 
prowadzenia kierunków studiów pod względem potrzeb rynku pracy, co 
przedstawiono w pkt 1.4.5 i 1.4.7 wystąpienia,  

− zmieniała ofertę kształcenia dostosowując ją do rynku pracy i potrzeb 
zgłaszanych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W okresie objętym 
kontrolą, uruchomiono jeden nowy kierunek studiów oraz utworzono w ramach 
istniejących kierunków 10 nowych specjalności przy jednoczesnym zakończeniu 
kształcenia na 6 dotychczas prowadzonych specjalnościach – ustalenia w tym 
zakresie przedstawiono w pkt 1.1.3. i 1.4.8. wystąpienia,  

− prowadziła Biuro Karier, które m.in. zajmowało się doradztwem i aktywizacją 
zawodową studentów i absolwentów PWSZ – pkt. 3.1 i 3.2. wystąpienia.        

Ponadto doc. dr inż. Stanisław Rymar – Prorektor Uczelni ds. Rozwoju, wyjaśnił 
m.in. że:  

a) Uczelnia prowadziła współpracę naukowo-badawczą i edukacyjną, która  
w okresie 2012-2014 stanowiła szczególnie istotny element współpracy między 
Uczelnią, a różnymi podmiotami działającymi w regionie oraz poza nim. Na 

                                                      
3 Dz. U. z 2013 r. poz. 572 ze zm. 
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postawie tej działalności umożliwiono rozwój zawodowy pracowników PWSZ, 
a także realizowano wspólne przedsięwzięcia o charakterze konferencji, 
sympozjów, imprez artystycznych itp. 

b) Uczelnia współpracowała z ośrodkami naukowymi w zakresie możliwości 
rozszerzania działań naukowo-badawczych. Kontakty w tym zakresie 
utrzymywano z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Akademią Górniczo-
Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, 
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Krakowie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz z uczelniami 
zagranicznymi. Konkretne działania wynikają również ze współpracy z Instytutem 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, IMGW-PIB 
w Warszawie, Instytutem Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, oraz 
Sustainable Business Hub Malmo w Szwecji; 

c) programy kształcenia PWSZ były tworzone i kształtowane przy współpracy 
z przedsiębiorcami i zakładami pracy. Liczne kontakty Uczelni z instytucjami 
branżowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi, uczelniami 
wyższymi oraz z przedsiębiorcami, pozwoliły na bieżąco opiniować, weryfikować 
i korygować obowiązujące plany kształcenia. W niektórych przypadkach 
prowadziło to do utworzenia nowych specjalności lub likwidowania wcześniej 
istniejących;   

[Dowód, akta kontroli str. 82-95] 

1.1.3.    Kierunki i specjalności funkcjonujące w PWSZ oraz liczby absolwentów 
poszczególnych kierunków w latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014, 
przedstawiały się następująco: 

A) w ramach Instytutu Humanistycznego:  
− Kierunek Pedagogika – liczba absolwentów 206 i 137, specjalności: Edukacja 

wczesnoszkolna z językiem angielskim, Edukacja wczesnoszkolna 
z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika społeczno-opiekuńcza, 
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną,   

− Kierunek Filologia Polska – liczba absolwentów 11 i 6, specjalności: Edytorstwo i 
wiedza o mediach, Nauczycielska z edukacją wczesnoszkolną,   

− Kierunek Filologia – liczba absolwentów 58 i 38, specjalności: Filologia 
angielska, Język i kultura Rosji, Język rosyjski dla biznesu, Dwujęzykowe 
studia dla tłumaczy, 

B) w ramach Instytutu Politechnicznego: 
− Kierunek Informatyka – liczba absolwentów 56 i 48, specjalności: Bazy danych, 

Sieciowe systemy informatyczne, 
− Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – liczba absolwentów 52 i 57, 

specjalności: Obrabiarki sterowane numerycznie, Mechatronika i diagnostyka 
samochodowa, Mechanika lotnicza, 

− Kierunek Inżynieria Środowiska – liczba absolwentów 79 i 86, specjalności: 
Instalacje w inżynierii środowiska, Geotechnika i kształtowanie środowiska, 

− Kierunek Budownictwo – liczba absolwentów 97 i 118, kształcenie odbywało się 
na kierunku studiów, 

− Kierunek Energetyka – liczba absolwentów 0 i 0, kształcenie odbywało się na 
kierunku studiów (kierunek ten został uruchomiony w roku 2011/2012 – pierwsi 
absolwenci opuszczą Uczelnię w roku akademickim 2014/2015),  

C) w ramach Instytutu Kultury Fizycznej: 
− Kierunek Wychowanie Fizyczne – liczba absolwentów 50 i 34, specjalności: 

Instruktorsko-sportowa, Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną, 
− Kierunek Turystyka i Rekreacja – liczba absolwentów 30 i 12, specjalności: 

Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji, Turystyka aktywna z agroturystyką, 
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D) w ramach Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej:  
− Kierunek Rolnictwo – liczba absolwentów 73 i 13, specjalności: Agroekonomia, 

Ochrona i kształtowanie krajobrazu, 
− Kierunek Towaroznawstwo – liczba absolwentów 0 i 35, specjalności: 

Kształtowanie i ocena jakości towarów, Towaroznawstwo żywności, (kierunek 
ten został uruchomiony w roku 2010/2011 – pierwsi absolwenci opuścili 
Uczelnię w roku akademickim 2013/2014), 

− Kierunek Pielęgniarstwo – liczba absolwentów 153 i 119, kształcenie odbywało 
się na kierunku studiów.   

Ww. kierunki kształcenia wpisywały się w ogólne założenia Strategii Rozwoju 
Województwa – Podkarpackie 2020, a w szczególności w działania: 1.1. – Przemysł, 
1.2. – Nauka, badania i szkolnictwo wyższe, 1.3. – Turystyka, 1.4. – Rolnictwo, 2.1. 
– Edukacja, 2.2. – Kultura i dziedzictwo kulturowe, 2.5. – Zdrowie publiczne, 2.6. – 
Sport powszechny oraz 4.3. – Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne 
wykorzystanie energii.  

[Dowód, akta kontroli str. 96-110] 

W okresie objętym kontrolą, w 6 specjalnościach Uczelnia zakończyła kształcenie 
lub wygaszała ich kontynuację, tj.:  
− na Kierunku Pedagogika specjalność Pedagogika społeczno-opiekuńcza, ostatni 

rocznik zakończył naukę w roku akademickim 2013/2014, 
− na Kierunku Filologia specjalność Filologia germańska, ostatni rocznik zakończył 

studia w roku akademickim 2012/2013,  
− na kierunku Filologia Polska, specjalność Nauczycielska z edukacją 

wczesnoszkolną ostatni rocznik zakończył studia w roku akademickim 
2013/2014, a specjalność Edytorstwo i wiedza o mediach, ostatni rocznik 
zakończy studia w roku akademickim 2014/2015 

− na Kierunku Inżynieria Środowiska specjalności: Instalacje w inżynierii 
środowiska oraz Geotechnika i kształtowanie środowiska, ostatnie roczniki 
zakończą studia w roku akademickim 2014/2015.   

 
Od roku akademickiego 2013/2014 Uczelnia w ramach Instytutu Politechnicznego 
uruchomiła nowy kierunek studiów Zarządzanie (wybór specjalności w ramach tego 
kierunku nastąpi po drugim roku studiów) oraz utworzyła na kierunku Filologii nową 
specjalność – Język rosyjski dla biznesu.  
Od roku akademickiego 2014/2015 Uczelnia uruchomiła 9 nowych specjalności: 
− na kierunku Turystyki i Rekreacji utworzono specjalność Turystyka 

uzdrowiskowa, 
− na kierunku Inżynierii Środowiska utworzono 2 specjalności: Instalacje sanitarne 

i technologiczne oraz Geotechnika i geologia inżynierska, 
− na kierunku Towaroznawstwa utworzono specjalność Towaroznawstwo 

handlowo-celne, 
− na kierunku Informatyki utworzono specjalność Informatyka praktyczna, 
− na kierunku Wychowania Fizycznego utworzono specjalność Trener osobisty, 
− na kierunku Filologii Polskiej utworzono 3 specjalności: Informacja i komunikacja 

społeczna, Edukacja polonistyczna z nauczaniem języka polskiego jako obcego 
oraz Dziennikarsko-wydawnicza z grafiką komputerową.  

[Dowód, akta kontroli str. 96-99] 

Uczelnia w okresie objętym kontrolą, dwukrotnie występowała o utworzenie nowego 
kierunku kształcenia - Kosmetologii. W wyniku przeprowadzonych postępowań 
Uczelnia nie otrzymała zgody na uruchomienie tego kierunku, i tak: 
− wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uczelnia zwróciła się do Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o utworzenie w PWSZ kierunku kształcenia 
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Kosmetologia. Uchwałą nr 566/2013 z dnia 5 września 2013 r. Prezydium 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) negatywnie zaopiniowało wniosek Uczelni, 
a MNiSW decyzją z dnia 15 listopada 2013 r, umorzył postępowanie w sprawie 
uruchomienia ww. kierunku kształcenia;  

− wnioskiem z dnia 22 stycznia 2014 r. Uczelnia po raz drugi zwróciła się do ww. 
Ministra o utworzenie kierunku kształcenia Kosmetologia. Uchwałą nr 182/2014 
z dnia 17 kwietnia 2014 r. i uchwałą Nr 7/7/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. 
Prezydium PKA negatywnie zaopiniowało wniosek Uczelni i MNiSW decyzja 
z dnia 8 sierpnia 2014 r. umorzył postępowanie w sprawie nadania PWSZ 
uprawnień do prowadzenia ww. kierunku studiów; 

− w dniu 22 lipca 2014 r. Rektor Uczelni, powołał czteroosobowy zespół do 
opracowania ponownego wniosku o utworzenie kierunku Kosmetologia, zgodnie 
z wymogami PKA. 

[Dowód, akta kontroli str. 111-123] 

1.1.4 i 1.1.5.  Senat PWSZ uchwałą Nr 38/06 z dnia 17 listopada 2006 r. powołał 
czteroosobową Komisję ds. Jakości Kształcenia, natomiast „System zapewnienia 
jakości kształcenia w Uczelni” został wprowadzony zarządzeniem nr 24/2008 
Rektora PWSZ z dnia 22 grudnia 2008 r.  
Uchwałą Nr 31/12 z dnia 25 września 2012 r. Senat PWSZ powołał Uczelnianą 
Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz instytutowe komisje ds. 
zapewnienia jakości kształcenia funkcjonujące w instytutach. NIK zwraca uwagę, że 
Senat Uczelni powołując Uczelnianą Komisję i instytutowe komisje ds. zapewnienia 
jakości kształcenia, nie rozwiązał Komisji ds. Jakości Kształcenia, powołaną 
uchwałą Nr 38/06 z dnia 17 listopada 2006 r. Komisja ta nadal formalnie funkcjonuje 
– uchwała powołująca Komisję nie została uchylona.   
 
Według treści wyjaśnień Franciszka Tereszkiewicza – Kanclerza PWSZ 
nieuchylenie przez Senat Uczelni uchwały nr z dnia 17 listopada 2006 r. powołującej 
Komisję ds. Jakości Kształcenia, w sytuacji gdy od września 2012 r. funkcjonują 
Uczelnia i instytutowe komisje jakości, należy traktować jako omyłkę legislacyjną, 
którą PWSZ niezwłocznie usunie.  

[Dowód, akta kontroli str. 138-159] 

W skład Komisji Uczelnianej wchodzili przedstawiciele instytutów, studium, 
samorządu studenckiego oraz biblioteki. Instytutowe komisje stanowili: 
przedstawiciele instytutów jako przewodniczący komisji oraz przedstawiciele 
zakładów i studiów wchodzących w skład instytutów i przedstawiciele studentów.   
 
Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należało m.in.: 
− koordynowanie polityki oraz procedur zapewnienia jakości kształcenia,  
− ocena zgodności profilu i kierunków kształcenia z misją i strategią Uczelni, 
− wprowadzanie i doskonalenie procedur w zakresie wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia, 
− działania na rzecz doskonalenia programów kształcenia kierunków studiów,   
− uwzględnianie wniosków z monitorowania kariery zawodowej absolwentów,   
− ocena efektów kształcenia obejmująca analizę stopnia realizacji celów 

kształcenia i osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia.  
 
Do zadań instytutowych komisji ds. zapewnienia jakości należało w szczególności: 
− uwzględnianie ocen dokonywanych przez studentów w odniesieniu do każdego 

przedmiotu oraz uwzględnianie wniosków z badań oczekiwań pracodawców 
i zgodności efektów kształcenia danego kierunku i specjalności z potrzebami 
rynku pracy, 
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− analizowanie wyników hospitacji zajęć, analizowanie stosowanych sposobów 
i form weryfikowania efektów kształcenia, analizowanie wyników egzaminów 
dyplomowych, analizowanie użyteczności efektów kształcenia dla programu 
kształcenia o określonym poziomie i profilu kształcenia (zakładanych 
i uzyskiwanych), 

− ocena jakości prac dyplomowych i wymagań stawianym tym pracom w stosunku 
do celów programów kształcenia, ocena infrastruktury dydaktycznej, w tym 
dostępu do zalecanej literatury, ocena informowania studentów i innych 
zainteresowanych (kandydatów, pracodawców) o efektach kształcenia. 

Za poszczególne lata akademickie sporządzane były sprawozdania z działań  
Uczelnianej i instytutowych komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia. 

[Dowód, akta kontroli str. 147-154, 160-167] 

W ramach Uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wśród studentów 
przeprowadzono ankietę ewaluacyjną oceny procesu kształcenia za rok akademicki 
2012/2013. Na podstawie wyników ankiety Uczelnia uzyskała ocenę ogólną 4,41 
punktów (w skali od 1 do 5), natomiast Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej – 
4,57 pkt, Instytut Humanistyczny – 4,38 pkt, Instytut Kultury Fizycznej – 4,36 pkt, 
a Instytut Politechniczny – 4,35 pkt.  

[Dowód, akta kontroli str. 168-178] 

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

W okresie objętym kontrolą MNiSW nie przeprowadził w PWSZ kontroli w zakresie 
zasadności kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. 

W latach 2012-2014 (do końca września) PKA przeprowadziła w Uczelni 6 wizytacji 
następujących kierunków studiów: Budownictwa, Filologii, Inżynierii Środowiska, 
Mechaniki i Budowy Maszyn, Rolnictwa i Towaroznawstwa. Wizytowane kierunki, za 
wyjątkiem Towaroznawstwa, oceniono pozytywnie. Kierunek Towaroznawstwa 
otrzymał ocenę warunkową, z uwagi iż PKA stwierdziła zastrzeżenia dotyczące: 
celów i efektów kształcenia oraz sytemu ich weryfikacji, zasobów kadrowych 
i wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Następna ocena tego 
kierunku nastąpi w roku akademickim 2015/2016.    

[Dowód, akta kontroli str. 125-137] 

1.3.   Efektywność nakładów inwestycyjnych na realizację poszczególnych 
kierunków studiów. 
 
1.3.1.  i 1.3.2.   Inwestycje Uczelniane realizowane bądź zakończone w okresie 
objętym kontrolą, finansowane były z następujących źródeł:  
a) ze środków Unii Europejskiej (UE) oraz MNiSW, w ramach realizowanych 

projektów dofinansowanych środkami: Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego i Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina. Uczelnia realizowała 3 projekty inwestycyjne o wartości łącznej 
39.839,8 tys. zł, z tego: środki UE – 31.330,7 tys. zł, środki MNiSW – 7.652,3 tys. 
zł, wkład własny – 856,8 tys. zł. Zakres przedmiotowy tych projektów 
przedstawiano w pkt 1.3.4. niniejszego wystąpienia. Inwestycje zrealizowane 
w ramach powyższych projektów dotyczyły następujących kierunków studiów: 
Budownictwa, Energetyki, Inżynierii Środowiska, Rolnictwa, Towaroznawstwa, 
Mechaniki i Budowy Maszyn, Turystyki i Rekreacji; 

b) ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach dotacji otrzymanej 
w 2014 r. na podstawie umowy z dnia 28 sierpnia 2014 r. zawartej pomiędzy 
Uczelnią a Zarządem Województwa. Kwota dotacji w 2014 r. udzielonej 
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z budżetu Województwa wynosiła 100 tys. zł. W ramach udzielonej dotacji 
zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie łącznej 366,7 tys. zł, przy czym 
różnica pomiędzy zrealizowanymi wydatkami, a otrzymaną dotacją została 
sfinansowana środkami własnymi Uczelni. Ze środków tych sfinansowane były 
zakupy specjalistycznego sprzętu i programów komputerowych. Zakupy te 
dotyczyły następujących kierunków studiów: Towaroznawstwa, Informatyki, 
Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Studium Języków Obcych. W latach 2012 
i 2013 Uczelnia nie otrzymywała z budżetu Województwa dotacji na wydatki 
inwestycyjne; 

c) ze środków własnych w latach 2012–2014, Uczelnia sfinansowała wydatki 
inwestycyjne w kwocie 1.974,9 tys. zł, z tego: 464,8 tys. zł – w 2012 r., 
1.208,1 tys. zł – w 2013 r. i 302,0 tys. zł – w 2014 r. Ze środków tych 
sfinansowano w szczególności zakupy sprzętu specjalistycznego i programów 
komputerowych stanowiące wyposażenie laboratoriów. Zakupy te dotyczyły 
następujących kierunków studiów: Budownictwa, Energetyki, Inżynierii 
Środowiska, Rolnictwa, Towaroznawstwa, Informatyki, Wychowania Fizycznego, 
Filologii, Pielęgniarstwa, Mechaniki i Budowy Maszyn, Studium Języków Obcych.  

Za wyjątkiem kierunku Pedagogika, nakłady inwestycyjne dotyczyły wszystkich 
kierunków studiów. NIK stwierdza, że działalność inwestycyjna Uczelni była bardziej 
ukierunkowana na kierunki techniczne. Najniższe wydatki inwestycyjne dotyczyły 
kierunków humanistycznych.     

Ww. nakłady inwestycyjne związane były z działalnością edukacyjną Uczelni i miały 
związek z poszczególnymi kierunkami studiów. Tym samym nakłady te wpisywały 
się w ogólne działania ujęte w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 
2020, wymienione w pkt 1.1.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

[Dowód, akta kontroli str.179-192 ] 

1.3.3.   Analiza wniosków o dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych 
dofinansowanych środkami UE, wymienionych w pkt 1.3.2. wykazała że:  

a) potrzeba realizacji projektu Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów 
PWSZ, uzasadniona była m.in. złym stanem technicznym istniejących obiektów 
dydaktycznych przeznaczonych dla studiów inżynierskich i administracji oraz 
brakiem budynku biblioteki. Powodowało to, że zajęcia dla tych kierunków 
odbywały się w pomieszczeniach zastępczych, niespełniających wymagań 
dydaktycznych ani sanitarnych lub w obiektach wynajmowanych od innych 
pomiotów. W ramach realizacji projektu zaplanowano: budowę nowoczesnej 
biblioteki uczelnianej, modernizację dwóch kamienic zabytkowych mieszczących 
się w Rynku z przeznaczeniem ich na administrację Uczelni, adaptację trzech 
budynków przy ul. Dmochowskiego w Krośnie, z przeznaczeniem ich na sale 
wykładowe, laboratoria i rozbudowę auli oraz zagospodarowanie terenu wokół 
obiektów; 

b) realizację projektu Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich 
w ramach Kampusu Technicznego PWSZ, uzasadniono brakiem odpowiedniego 
wyposażenia laboratoriów, co stanowiło główna barierę dla efektów realizacji 
zajęć dydaktycznych, a także uniemożliwiało przeprowadzanie przez studentów 
badań i doświadczeń pozwalających na praktyczne poznanie przedmiotów, 
a także hamowało rozwój nowych form dydaktycznych oraz powstanie nowych 
specjalności. W ramach projektu zaplanowano doposażenie w specjalistyczny 
sprzęt czterech laboratoriów zlokalizowanych w Kampusie Technicznym Uczelni 
przy ul. Dmochowskiego w Krośnie. Laboratoria te służyć miały studentom 
kierunków: Budownictwa, Mechaniki i Budowy Maszyn, Towaroznawstwa, 
Inżynierii Środowiska, Rolnictwa; 



 

10 

c) realizacja projektu Geo-Karpaty – utworzenie polsko ukraińskiego szlaku 
turystycznego, uzasadniono bogactwem i potencjałem turystycznym polsko-
ukraińskim pograniczem Karpat. Projekt zakładał stworzenie innowacyjnego 
projektu turystycznego po stronie polskiej i ukraińskiej oraz integrację 
społeczeństw lokalnych po obu stronach granicy i integrację środowisk 
akademickich Polski i Ukrainy, a także miał sprzyjać rozwojowi nauk takich jak: 
geologia i turystyka. W ramach projektu zaplanowano: wykonanie szlaku 
geoturystycznego polsko-ukraińskiego pogranicza Karpat, wraz ze strategią jego 
rozwoju, wyremontowanie dwóch obiektów turystyczno-informacyjnych (jeden 
w Polsce, drugi na Ukrainie), uruchomienie portalu internetowego, publikacje 
kartograficzne, fotograficzne, szkoleniowe i pokonferencyjne.  

[Dowód, akta kontroli str. 191-227] 

Odnośnie czynników decydujących o wyborze inwestycji realizowanych przez 
Uczelnię w latach 2012-2014, Kanclerz PWSZ wyjaśnił m.in. że wybór działań 
inwestycyjnych odpowiadał planowanym oraz realizowanym kierunkom 
i specjalnościom kształcenia oraz był nakierowany na zapewnienie wysokiej jakości 
kształcenia. Według treści wyjaśnień Kanclerza najistotniejsze czynniki decydujące 
o wyborze inwestycji to: 
− potrzeba zapewnienia możliwości realizowania zajęć dydaktycznych 

wynikających z praktycznego profilu kształcenia, 
− realizacja prac dyplomowych (licencjackich i inżynierskich),   
− działalność studenckich kół naukowych – doskonalenie wiedzy, opracowywanie 

projektów naukowych, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych 
oraz przygotowanie artykułów naukowych na podstawie przeprowadzonych 
badań, 

− potrzeby badawcze nauczycieli – baza laboratoryjna umożliwia osobisty rozwój 
naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych, a także współpracę naukową 
z innymi uczelniami i podmiotami gospodarczymi, 

− rozwój współpracy Uczelni z firmami – projekty finansowane środkami UE 
inspirują współpracę miedzy szkolnictwem wyższym a gospodarką, 

− konieczność modernizacji obiektów dydaktycznych oraz zakupów bądź 
uzupełnienia wyposażenia laboratoriów i pracowni, 

− potrzeby zakupu sprzętu laboratoryjnego w związku z utworzeniem nowych 
kierunków/specjalności kształcenia.  

Kanclerz zwrócił uwagę, iż większość branż, z którymi związane są kierunki 
kształcenia w Uczelni, cechuje wysoka dynamika postępu w zakresie stosowanych 
technologii i związanych z nimi urządzeń. Dlatego też chcąc kształcić praktycznie, 
Uczelnia systematycznie uzupełnia i modernizuje wyposażenie.   

[Dowód, akta kontroli str. 189-190]    

1.3.4.   W okresie objętym kontrolą PWSZ realizowała, bądź zakończyła realizację 
11 projektów dofinansowanych środkami UE, z tego 3 projekty inwestycyjne 
i 8 projektów nieinwestycyjnych. Projekty nieinwestycyjnie finansowane były ze 
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Współpracy 
Transgranicznej oraz Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami 
Członkowskimi UE.  

Analiza 3 projektów inwestycyjnych wykazała, że zaplanowane cele i założenia  
projektów zostały osiągnięte. W ramach tych przedsięwzięć osiągnięto następujące 
zaplanowane efekty: 

− rozbudowano i wyposażono budynki PWSZ zlokalizowane przy Rynku 
i ul. Dmochowskiego w Krośnie, tj. wybudowano nowoczesna bibliotekę 
naukową, przebudowano i odrestaurowano zabytkowe kamienice w Rynku z ich 
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adaptacją na siedzibę władz administracyjnych Uczelni, przebudowano 
i adaptowano budynki dydaktyczno-laboratoryjne dla inżynierskich kierunków 
studiów (utworzono Kampus Techniczny), zagospodarowano teren oraz 
częściowo wyposażono przebudowane obiekty. Działania te zrealizowano 
w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów PWSZ 
(projekt realizowany w latach 2007-2012) o wartości 34.804,9 tys. zł, 
dofinansowanego środkami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
W ramach tego projektu określono m.in. wskaźnik rezultatu „Liczba studentów 
korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu na poziomie 
3.900 osób”. Jak wynika z raportów Uczelni, przekazanych do instytucji 
pośredniczącej, wskaźnik ten na koniec 2012 r. i 2013 r. był zachowany. 
Jednakże liczba studentów PWSZ w roku akademickim 2014/2015 (wg stanu na 
20 października 2014 r.), tj. liczba studentów korzystających z infrastruktury 
dofinansowanej projektem wynosiła 2.639, co wskazuje że ww. wskaźnik 
projektu obecnie nie osiąga zakładanej wielkości; 

− utworzono laboratoria badawcze poprzez zakup nowoczesnego wyposażania 
umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach inżynierskich.  
Uruchomiono 4 laboratoria: oceny jakości surowców i produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego, opakowalnictwa, towaroznawstwa przemysłowego oraz 
gleboznawstwa, inżynierii środowiska i geotechniki. Działania te zrealizowano 
w zakresie projektu Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich 
w ramach Kampusu Technicznego PWSZ (projekt realizowany w latach 2011-
2012) o wartości 4.237,9 tys. zł, dofinansowanego środkami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dla tego projektu 
określono wskaźniki rezultatów, z których jeden dotyczył „Liczby studentów 
korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektu 
na poziomie 400 osób”. Jak wynika z raportów Uczelni, przekazanych do Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie, wskaźnik ten na koniec 2012 r. i 2013 r. był 
zachowany;  

− podjęto współpracę pomiędzy PWSZ a Uniwersytetem Lwowskim oraz 
wymieniono doświadczenia pomiędzy tymi uczelniami. W zakresie projektu 
utworzono międzynarodowy szlak turystyczny pogranicza Karpat, organizowano 
wyjazdy terenowe studentów i wykładowców celem inwentaryzacji obiektów 
geoturystycznych, organizowano spotkania dotyczące określenia przebiegu 
szlaku, strategii jego rozwoju oraz konferencji podsumowującej, a także 
opracowano wydawnictwa w zakresie promocji szlaku. Działania te wykonano 
w ramach projektu Geo-Karpaty utworzenie polsko-ukraińskiego szlaku 
turystycznego o wartości 797,0 tys. zł, dofinansowanego środkami Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Projekt realizowany był 
latach 2012-2014 (projekt niezakończony).   

Oprócz ww. projektów Uczelnia w latach 2010-2011 realizowała projekt Poprawa 
dostępu do szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości kształcenia w regionie 
w wyniku rozbudowy i wyposażenia obiektów PWSZ, o wartości 9.588,9 tys. zł 
dofinansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. Przedmiotem projektu była rozbudowa, przebudowa i wyposażenie 
obiektów PWSZ zlokalizowanych przy ul. Wyspiańskiego i ul. Kazimierza Wielkiego 
w Krośnie. W ramach projektu w obiektach przy ul. Wyspiańskiego nadbudowano 
kondygnację budynku z przeinaczeniem jej na sale wykładowe i laboratoria, 
zmodernizowano halę sportową i wybudowano magazyn sportowy, wymieniono 
część stolarki okiennej, wykonano termomodernizację ścian i stropodachu oraz 
zmodernizowano zaplecze socjalne i sanitarne. W obiektach przy ul. Kazimierza 
Wielkiego wykonano adaptację poddasza na sale wykładowe i laboratoria, 
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wykonano windy, wybudowano łącznik pomiędzy budynkami, przebudowano 
pomieszczenia dydaktyczne oraz zmodernizowano i przebudowano część obiektów.   
Dla tego projektu określono m.in. wskaźniki rezultatów: „Liczba studentów 
korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 2.900 osób” 
i „Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku 
realizacji projektu – 2.900 osób”. Kontrola Marszałka Województwa Podkarpackiego 
przeprowadzona w Uczelni w marcu 2014 r. stwierdziła, że ww. wskaźniki rezultatu 
tego projektu w latach 2011-2013, były zachowane. Niemniej jednak NIK zwraca 
uwagę, że w roku akademickim 2014/2015 (wg stanu na 20 października 2014 r.) 
liczba studentów Uczelni, tj. liczba osób korzystających z infrastruktury 
dofinansowanej projektem, wynosiła 2.639. Wskazuje to, że ww. wskaźniki projektu, 
obecnie nie osiągają zakładanej wielkości.     

[Dowód, akta kontroli str.180-184, 191-192, 228-322 ] 

Według wyjaśnień Kanclerza PWSZ odnośnie malejącej liczby studentów Uczelni, 
mającej wpływ na wskaźniki rezultatów ww. projektów dofinansowanych środkami 
UE, od kilku lat obserwowany jest spadek liczby maturzystów w Polsce, co wynika 
przede wszystkim z silnego działania czynników demograficznych. Wartość 
wskaźników rezultatów była ustalana w projektach na etapie przygotowania 
i składania wniosków o dofinansowanie. Był to okres, kiedy liczba studentów PWSZ   
systematycznie rosła lub utrzymywała się na zbliżonym, wysokim poziomie. 
W związku z powyższym wysokość wskaźników odpowiadała w większym stopniu 
sytuacji sprzed kilku lat niż obecnie notowanym wartościom. Mimo tego 
w realizowanych projektach do tej pory wskaźniki były osiągane. W obecnej sytuacji 
można spodziewać się dalszego spadku liczby studentów, ze względu na przyczyny 
demograficzne do 2020 r. włącznie. Przewidując tę sytuację Uczelnia podjęła 
i zrealizowała szereg inicjatyw mających na celu osłabienie wpływu czynnika 
demograficznego na liczbę studentów i zahamowanie spadku liczby studentów. Nie 
udało się niestety zrobić tego już w tym roku. Władze Uczelni są przekonane, że 
podjęte działania zaczną przynosić spodziewane efekty podczas rekrutacji na studia 
prowadzonych przez Uczelnię w następnych latach. 
Kanclerz jako przyczyny zmniejszającej się liczby studentów wymienił: znaczące 
pogorszenie sytuacji demograficznej województwa podkarpackiego, nasilenie się 
zjawiska niepodejmowania studiów wyższych przez maturzystów, lecz 
podejmowania przez nich pracy zawodowej po ukończeniu szkół 
ponadgimnazjalnych, zwłaszcza techników oraz brak zainteresowania instytucji 
państwowych w zakresie organizacji praktyk, staży i dalszego zatrudnienia 
absolwentów.   
Kanclerz zwrócił uwagę, iż władze Uczelni podejmowały i nadal podejmują działania 
mające na celu zwiększenie liczby studentów. Kanclerz wskazał, że Uczelnia w celu 
osiągnięcie deklarowanych wskaźników podjęła następujące działania: modyfikację 
oferty kształcenia zarówno studiów inżynierskich jak i licencjackich, opracowano 
koncepcję kształcenia w ramach nowych kierunków studiów oraz przyjęcie przez 
Senat uczelni uchwał o utworzeniu nowych kierunków (Kosmetologia, Produkcja 
i Bezpieczeństwo Żywności, Górnictwo i Geologia), wprowadzono praktyczny profil 
kształcenia, podjęto współpracę z działającymi w regionie pracodawcami w zakresie 
opracowania programów kształcenia dostosowanych do nowoczesnych technologii, 
kształcenia kompetencji społecznych, kształcenie w zakresie języków obcych itp. 
Ponadto Kanclerz wskazał na działania władz Uczelni dotyczące promocji PWSZ 
oraz różne formy współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami, które 
mają skutkować w przyszłości rekrutacją na poziomie przyjętych wskaźników.    

  [Dowód, akta kontroli str. 323-330 ]   
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1.4.   Rozpoznawanie przez PWSZ podkarpackiego rynku pracy 

1.4.1. - 1.4.4.   Według treści wyjaśnień udzielonych przez prof. nadzw. dr hab. 
Zbigniewa Barabasza – Prorektora ds. Studiów, w sprawie badania potrzeb rynku 
pracy województwa podkarpackiego, rodzajów i obszarów badań przeprowadzonych 
w tym zakresie:  
− Uczelnia nie prowadziła samodzielnie badań dotyczących rozeznania 

zapotrzebowania rynku podkarpackiego na absolwentów szkół wyższych. 
Według Prorektora przeprowadzenie takich badań wymagałoby kosztownych 
analiz o charakterze socjologiczno-społecznym i nie mogłoby być finansowane 
z dotacji przyznanej Uczelni, 

− na terenie Podkarpacia i Małopolski takie badania są wykonywane przez 
podmioty, które są zobligowane do ich przeprowadzenia. Uczelnia korzystała 
z ww. opracowań i współpracowała z tymi podmiotami. Do realizacji tych zadań 
zostało powołane Biuro Karier. Uczelnia korzystała z opracowań: Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie (WUP), Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej WUP, Podkarpackiego Portalu Pracy, Euroresu Polskiej Sieci 
Europejskich Ofert Pracy,  

− pracownicy PWSZ uczestniczyli w pracach zespołów opracowujących Strategie 
Województwa Podkarpackiego i Miasta Krosna. Uczelnia współpracowała 
z WUP, z Prezydentem Krosna, a także z burmistrzami i starostami powiatów. 
Prorektor wskazał, że od 2000 r. w Uczelni działa Konwent, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, mimo że ustawa 
nakazywała powołanie Konwentu dopiero od roku 2011.   

   [Dowód, akta kontroli str. 331-339 ]   

1.4.5.   W kwietniu 2012 r. Uczelnia realizując projekt Kurs na gospodarkę – 
Program rozwoju PWSZ, w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” 
Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadziła badania ankietowe dotyczące 
zachowań absolwentów na rynku pracy. Przeprowadzone badania dostarczyły 
informacji o absolwentach PWSZ m.in. w zakresie: podejmowania pracy, czasu 
pozostawania bez pracy, stanowisk zatrudnienia, wynagrodzeń, satysfakcji z pracy 
i przydatności zdobytych w trakcie studiów umiejętności. Badanie ankietowe zostało 
przeprowadzone na próbie 150 absolwentów wszystkich instytutów funkcjonujących 
w PWSZ. Z przeprowadzonych badań wynikało że: 
− zatrudnionych zostało 52% absolwentów, 1,33% absolwentów prowadziło 

działalność gospodarczą, a 46,67% nie był zatrudnionych, z tym że spośród 
absolwentów niezatrudnionych 64,28% kontynuowało nadal naukę, co mogło 
wiązać się z odłożeniem decyzji o zatrudnieniu do czasu jej ukończenia. 
Najwięcej zatrudnionych było: absolwentów Instytutu Politechnicznego – 68,42% 
badanych, najmniej Instytutu Humanistycznego – 44,44%, 

− spośród absolwentów zatrudnionych, 60,26% badanych zajmowało stanowiska 
szeregowych pracowników, 33,33% zatrudnionych było na samodzielnych 
stanowiskach (stanowiska specjalistów), a 6,41% zajmowało stanowiska 
kierownicze. Odnośnie form zatrudnienia: 66,67% zatrudnionych absolwentów 
posiadało umowy o pracę, 23,08% zatrudnionych było na podstawie umów 
cywilnoprawnych, 6,41% kontynuowało staż, a 3,84% posiadało inną formę 
zatrudnienia, 

− 42,31% zatrudnionych absolwentów potwierdziło, że wykonywana przez nich 
praca była zgodna z kierunkiem studiów, 57,69% wyraziło zdanie odmienne, 
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− spośród zatrudnionych absolwentów 43,59% było zadowolonych 
z otrzymywanego wynagrodzenia, 50% było odmiennego zdania, a 6,41% nie 
wypowiedziało się jednoznacznie w tej kwestii, 

− 50% zatrudnionych absolwentów planowało zmianę pracy w ciągu roku, 29,49% 
nie planowało takiej zamiany, a 20,51% absolwentów nie określiło się 
jednoznacznie w tym zakresie, 

− spośród pracujących absolwentów 19,23% stwierdziło, że pracowało już 
w okresie studiów, 39,74% stwierdziło że poszukiwało pracy przez okres do 3 
miesięcy od uzyskania dyplomu, 21,80% odpowiednio przez okres do 6 
miesięcy, 6,41% przez okres do 1 roku, a 12,82% przez okres powyżej roku od 
uzyskania dyplomu, 

− w zakresie okresu zatrudnienia 8,70% stwierdziło, że pracowało przed podjęciem 
studiów, 21,73% pracowało w okresie studiów, 39,13% zatrudnionych było 
w okresie do 3 miesięcy od uzyskania dyplomu, 13,04% odpowiednio w okresie 
do 6 miesięcy, 8,70% w okresie do 1 roku, a 8,70% zatrudnionych było w okresie 
powyżej 1 roku od uzyskania dyplomu, 

− 66,67% zatrudnionych absolwentów stwierdziło, że wiadomości uzyskane 
w trakcie studiów w kontekście oczekiwań pracodawców były bardzo lub 
częściowo przydatne, 25,64% było zdania, że były one mało przydatne lub 
w ogóle nieprzydatne, a 7,69% stwierdziło że trudno jest im się wypowiedzieć 
w tym zakresie, 

− 60,25% zatrudnionych absolwentów stwierdziło, że przydatność praktyk 
zawodowych w kontekście oczekiwań pracodawców były bardzo lub częściowo 
przydatne, 32,05% było zdania, że były one mało przydatne lub w ogóle 
nieprzydatne, a 7,70% stwierdziło, że trudno jest im się wypowiedzieć w tym 
zakresie. 

  [Dowód, akta kontroli str. 362-411]   

1.4.6.   Uczelnia nie przeprowadzała własnych badań zapotrzebowania na 
określone kwalifikacje podkarpackiego rynku pracy, a w tym zakresie 
wykorzystywała informacje udostępniane przez inne podmioty.  
Uczelnia wskazała, że monitoring zapotrzebowania rynku pracy realizowany był 
w oparciu o bazy danych umieszczonych na stronach internetowych WUP, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Krośnie (oddział zamiejscowy WUP), a także z Podkarpackiego 
Obserwatorium Rynku Pracy. W szczególności wykorzystywano: 
− sprawozdania MPiPS-01 udostępniane przez WUP, obejmujące m.in. strukturę 

i bilans bezrobotnych, bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca 
pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy, oferty pracy według zawodów 
i specjalności, pośrednictwo i informacje zawodowe, informacje o pomocy 
w aktywnym poszukiwaniu pracy, informacje o szkoleniach, stażach 
i przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy, 

− informacje, analizy i opracowania dotyczące rynku pracy w województwie 
podkarpackim opracowane przez WUP, obejmujące m.in. informacje o stanie 
i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim, analizę sytuacji na rynku 
pracy w województwie podkarpackim, ranking zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w województwie, efektywność wybranych form promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie, 

− badania z zakresu rynku pracy udostępniane przez Podkarpackie Obserwatorium 
Rynku Pracy obejmujące m.in. analizy trendów rozwojowych sektora usług 
rynkowych i nierynkowych w województwie podkarpackim, informacje 
o pracodawcach Podkarpacia, badania trendów rozwojowych branży budowlanej 
w województwie podkarpackim, badania losów absolwentów, 
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− komentarze ekspertów dostępne na stronach Podkarpackiego Obserwatorium 
Rynku Pracy, w tym: „Sytuacja gospodarcza i społeczna w województwie 
podkarpackim” (komentarz zawiera wybrane tendencje charakteryzujące 
sytuację w województwie w przemyśle, budownictwie i handlu) oraz „Sytuacja na 
rynku pracy w województwie podkarpackim”.   

  [Dowód, akta kontroli str. 331-343]   

1.4.7.   Monitoring kariery zawodowej absolwentów, przeprowadzony był w 2012 r 
na podstawie badań ankietowych, co przedstawiono w pkt. 1.4.5. niniejszego 
wystąpienia. Oprócz tego, Biuro Karier PWSZ w lutym 2014 r. przeprowadziło 
badania ankietowe absolwentów kończących studia w latach 2006-2013 r., 
a w sierpniu 2014 r. przeprowadzono badania absolwentów kończących studia 
w lutym 2014 r. (po semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014). Na 
ankietę odpowiedziało m.in: 173 absolwentów 2012 r., 216 absolwentów 2013 r. 
oraz 128 absolwentów luty 2014 r. Pytania ankietowe dotyczyły m.in.: zatrudnienia 
absolwentów, zajmowanych stanowisk, zgodności zatrudnienia z kierunkami 
ukończonych studiów, satysfakcji z pracy i otrzymywanego wynagrodzenia, terminu 
i sposobów poszukiwania pracy, przydatności uzyskanych wiadomości i odbytych 
praktyk zawodowych w trakcie studiów w odniesieniu do oczekiwań pracodawców, 
prowadzonej działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania przed rozpoczęciem 
studiów oraz w trakcie wypełniania ankiety, powody zamiany miejsca zamieszkania.   

  [Dowód, akta kontroli str. 362-411, 412-613]   

Ponadto dr Dominik Wróbel – Pełnomocnik Rektora PWSZ ds. współpracy 
z pracodawcami, odnośnie monitorowania karier zawodowych absolwentów wyjaśnił 
m.in., że informacje o losach absolwentów gromadzone były poprzez bezpośrednie 
konsultacje Uczelni z przedstawicielami instytucji przyjmujących studentów na 
praktyki. Źródło informacji stanowiły również przedsiębiorstwa, z którymi Uczelnia 
prowadziła długotrwałą współpracę np.: Nowy Styl Grup w Jaśle, Goodrich Krosno 
sp. z o.o., ZPRE Jedlicze oraz EBA sp. z o.o. w Krośnie. 
Pełnomocnik zwrócił też uwagę na fakt, iż część absolwentów PWSZ 
kontynuujących studia na uczelniach akademickich, udziela informacji zwrotnych 
o postępach w studiowaniu, a także Uczelnia posiada fragmentaryczne informacje 
o absolwentach, którzy uruchomili własną działalność gospodarczą. 

  [Dowód, akta kontroli str. 614-615]   

1.4.8.    Od roku akademickiego 2013/2014 PWSZ uruchomiła nowy kierunek 
kształcenia Zarządzanie. Analiza wniosku złożonego do MNiSW o uzyskanie 
uprawnień do prowadzenia studiów na tym kierunku wykazała, że jego uruchomienie 
Uczelnia uzasadniła m.in.:  
− wysoką aplikacyjnością kwalifikacji oraz możliwościami praktycznego 

wykorzystania ich w całej gospodarce, 
− stworzeniem możliwości studiowania na tym kierunku jako dodatkowym, 

wybieranym przez studentów innych kierunków, 
− dużą popularnością i zainteresowaniem wśród absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych, 
− dużą ofertą pracy przedstawianą przez WUP dla pracowników biurowych, 

kierowników ds. produkcji i usług, kierowników ds. zarządzania i handlu oraz 
kierowników ds. finansowych.  

Poparcie dla inicjatywy uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów wyrazili: 
Przewodnicząca Sejmiku i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz 
Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie. 

  [Dowód, akta kontroli str. 616-627]   
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Od roku akademickiego 2014/2015 Uczelnia uruchomiła 9 nowych specjalności, co 
przedstawiono w pkt 1.1.3. niniejszego wystąpienia. Analiza 3 nowoutworzonych 
specjalności w ramach kierunku Filologia Polska, wykazała co następuje: 
− kierunek Informacja i komunikacja społeczna, został uruchomiony m.in. na 

podstawie badań przeprowadzonych w maju 2012 r. przez Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst 
& Young. Według dr Joanny Kułakowskiej-Lis – Kierownika Zakładu Polonistyki 
PWSZ, powyższe badania wskazują, że jedną z najbardziej poszukiwanych 
kompetencji są umiejętności w zakresie szeroko rozumianej komunikacji 
interpersonalnej, gromadzenia informacji oraz nowych mediów. Według ww. 
program studiów został ukierunkowany na zdobycie takich kompetencji, 
przygotowujących do pracy na stanowisku analityków, specjalistów w zakresie 
komunikacji, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz kreowania wizerunku 
osób i firm, 

− kierunek Dziennikarsko-wydawniczy z grafiką komputerową – jak wyjaśniła ww. 
Kierownik Zakładu Polonistyki – kontynuuje dawną specjalność edytorsko-
medialną. Zmianie uległa nazwa kierunku z uwagi, iż dotychczasowe 
sformułowanie „edytorstwo”, młodzieży licealnej nie było znane i poprawnie 
rozumiane. W ramach zmian zwiększeniu uległa liczba godzin praktycznego 
kształcenia w zakresie programów graficznych, 

− kierunek Edukacja polonistyczna z nauczaniem języka polskiego jako obcego – 
jak wyjaśniła ww. Kierownik Zakładu Polonistycznego – to modyfikacja 
dotychczasowej specjalności nauczycielskiej. Przy wprowadzaniu zamian m.in. 
poszerzono wiedzę niezbędną do nauczania języka polskiego jako obcego. 
Kierownik stwierdziła, że impulsem takich zmian były zjawiska migracji i emigracji 
oraz duże zainteresowanie kształceniem w zakresie glottodydaktyki języka 
polskiego. Do planu studiów wprowadzono dodatkowo metodykę nauczania 
języka polskiego jako obcego oraz zagadnienia komunikacji międzykulturowej.  

  [Dowód, akta kontroli str. 96-99, 628-665]   

Odnośnie uwzględniania przez Uczelnię w programach kształcenia wyników 
monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów, Prorektor ds. Studiów 
PWSZ wyjaśnił m.in., że informacje dotyczące monitorowania kariery zawodowej 
absolwentów stanowią ważne źródło informacji, które można wykorzystać do 
wprowadzenia ewentualnych zmian w programach kształcenia. Otrzymane wyniki 
monitoringu losów absolwentów pozwalają na uzyskanie odpowiedzi nad 
zasadnością prowadzonych kierunków studiów. W przypadku uzyskania 
niezadowalających odpowiedzi ze strony absolwentów mogą mieć one istotny wpływ 
na modyfikację oraz dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
Prorektor wskazał, że badania losów absolwentów przeprowadzone w latach 2012-
2014 stanowiły podstawę do wyciągnięcia zadowalających wniosków o zgodności 
prowadzonych kierunków z potrzebami rynku pracy i nie stanowiły podstaw do 
zmian programów kształcenia. Zmiany, które dotychczas wprowadzono wynikały 
z własnej analizy potrzeb i ewaluacji rynku pracy niż z opinii studentów.  

  [Dowód, akta kontroli str. 666-668]   
  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Uwagi NIK dotyczą: 

− ogólnych sformułowań ujętych w strategii PWSZ oraz braku wskazania w niej 
konkretnych działań, mierników i wskaźników, które pozwalałyby na badanie 
stopnia jej wdrożenia. Postanowienia strategii PWSZ są bardzo ogólne i nie 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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określają konkretnych zadań oraz terminu ich wykonania. Strategia Uczelni 
często odwołuje się do potrzeb lokalnego rynku pracy, bez wskazania jakie 
w tym zakresie zostaną podjęte działania i jak będzie kształtować się pod tym 
względem oferta edukacyjna,  

− formalnego funkcjonowania Komisji ds. Jakości Kształcenia powołanej uchwałą 
Senatu PWSZ nr 38/06 z dnia 17 listopada 2006 r., mimo iż od 25 września 
2012 r. w Uczelni funkcjonowały instytutowe i uczelniana komisje ds. 
zapewnienia jakości kształcenia – pkt 1.1.4 i 1.1.5. wystąpienia, 

− zmniejszającej się liczby studentów Uczelni, co spowodowało, że w bieżącym 
roku akademickim, niektóre wskaźniki rezultatów projektów inwestycyjnych 
dofinansowanych środkami UE nie zachowały zakładanej wielkości – pkt 1.3.4. 
wystąpienia. 

  

W ocenia Najwyższej Izby Kontroli oferta szkoleniowa Uczelni (kierunki studiów) 
wpisywała się w Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Strategia 
rozwoju PWSZ zawierała sformułowania ogólne bez wskazania szczegółowych 
działań oraz mierników i terminów ich realizacji. NIK dostrzega działania Uczelni 
mające na celu dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy.   
W okresie objętym kontrolą, uruchomiono jeden nowy kierunek i pojęto działania 
o utworzenie innych kierunków studiów, a także uruchomiono 10 nowych 
specjalności przy jednoczesnym zakończeniu lub wygaszaniu kształcenia na 
6 specjalnościach.   
PWSZ nie przeprowadzała własnych badań podkarpackiego rynku pracy, natomiast 
w tym zakresie wykorzystywano analizy przeprowadzone przez inne podmioty 
specjalizujące się w takich badaniach. Rozpoznawanie lokalnego rynku pracy 
analizowane było również poprzez badania ankietowe przeprowadzone przez 
Uczelnię w zakresie kariery zawodowej absolwentów. Badania te – według Uczelni – 
wykazały poziom zadawalający, co do zgodności kierunków kształcenia 
z potrzebami lokalnego rynku pracy.   
W okresie objętym kontrolą, w PWSZ funkcjonował system zapewnienia jakości 
kształcenia, w ramach którego od 25 września 2012 r. funkcjonowały instytutowe 
i uczelniana komisje ds. zapewnienia jakości kształcenia. W ramach tego systemu,  
wśród studentów przeprowadzono ankietę ewaluacyjną procesu kształcenia za rok 
akademicki 2012/2013, w wyniku której Uczelnia uzyskała oceną ogólną 4,41 
punktów (w skali od 1 do 5).      
Nakłady inwestycyjne PWSZ w około 95% dotyczyły zrealizowanych projektów 
dofinasowanych środkami UE i MNiSW, co NIK ocenia pozytywnie. Wskazuje to na 
dużą umiejętność Uczelni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W pozostałej 
części nakłady inwestycyjne sfinansowano środkami własnymi oraz z dotacji 
otrzymanej z budżetu Województwa Podkarpackiego. Poniesione nakłady 
inwestycyjne uzasadnione były potrzebami modernizacyjno-budowlanymi 
i remontowymi obiektów budowlanych oraz potrzebami wyposażenia pomieszczeń 
dydaktycznych i laboratoriów w specjalistyczny sprzęt. NIK szczególną uwagę 
zwraca na malejącą liczbę studentów PWSZ, która w obecnym roku akademickim 
kształtuje się na poziomie niższym od przyjętych wskaźników rezultatów, 
opracowanych dla projektów inwestycyjnych dofinansowanych środkami UE. Może 
to skutkować niekorzystnym dla Uczelni, zwrotem całości lub części otrzymanego 
dofinansowania. Konieczne będzie zatem podjęcie przez Uczelnię odpowiednich 
działań, mających na celu zwiększenie liczy studentów.   
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2.   Aktywność Uczelni w zakresie współpracy z innymi podmiotami, 
w szczególności z samorządem województwa oraz pracodawcami.   

2.1. – 2.3.   W latach 2012 – 2014 (do końca września), współpraca Uczelni 
z innymi podmiot działającymi na ryku, realizowana była w różnych formach, 
w szczególności wymienionych poniżej.  

a) W oparciu o umowy (porozumienia) dotyczące współpracy pomiędzy Uczelnią 
a tymi podmiotami. W okresie objętym kontrolą Uczelnia była stroną 89 takich 
umów, zawartych w badanym okresie lub w latach poprzednich i nadal 
obowiązujących. Umowy te zawierane były z następującymi podmiotami: 

− z jednostkami administracji państwowej i samorządowej – Uczelnia zawarła 
37 umów dotyczących szeroko rozumianej współpracy w zakresie: 
dydaktycznym i korzystania ze zbiorów bibliotecznych, organizacji imprez 
artystycznych, przedsięwzięć turystycznych i gospodarczych, wolontariatu 
studentów oraz zatrudniania absolwentów kierunku Pielęgniarstwa, naukowo-
dydaktycznym, poradnictwa zawodowego, szkoleniowym, rozwoju 
intelektualnego i obywatelskiego młodzieży, wspierania inicjatyw kulturalnych, 
wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych, realizacji projektów 
badawczych, przeciwdziałania bezrobociu, wdrażania nowych metod i form 
dydaktycznych, organizowania wspólnych konferencji, sympozjów i spotkań, 
możliwości odbywania zawodowych praktyk studenckich; 

− z podmiotami gospodarczymi – Uczelnia zawarła 37 umów, przedmiotem 
których była współpraca w zakresie: naukowo-badawczej, naukowo-
dydaktycznej, możliwości organizowania studenckich praktyk zawodowych, 
organizowania seminariów i konferencji, działalności bibliotecznej, 
wykorzystania doświadczeń i zaplecza naukowo-badawczego; 

− z podmiotami naukowymi – Uczelnia posiadała 15 umów, przedmiotem 
których była współpraca w zakresie: zapewnienia odpowiedniego poziomu 
studiów, udostępnienia bazy laboratoryjnej, przyjęć absolwentów na studia 
magisterskie, dydaktyczno-naukowym, prac i projektów badawczych, 
przygotowania programów kształcenia i planów studiów, wymiany 
doświadczeń w prowadzonej działalności oraz promowania szkolnictwa 
wyższego na Podkarpaciu. 

Jak wyjaśnił Prorektor ds. Studiów PWSZ, w okresie objętym kontrolą, 
z inicjatywy Uczelni zawarto około 80% umów, natomiast w około 20% podmioty 
zwracały się z prośbą o podjęcie takiej współpracy.    

Ponadto, Uczelnia posiadała 10 umów zwartych z zagranicznymi 
Uniwersytetami, z tego: po 2 umowy – z Uniwersytetami z USA i z Rosji oraz po 
3 umowy z Uniwersytetami z Węgier i z Ukrainy. Przedmiotem tych umów była 
przede wszystkim współpraca w zakresie akademickiej wymiany studentów oraz 
wspólnych publikacji i konferencji, a także wspólna działalność dydaktyczna 
i badawcza;  

[Dowód, akta kontroli str. 670-680, 700-702]   

b) Poprzez funkcjonowanie Konwentu PWSZ – Przewodniczącym Konwentu był 
Prezydent Krosna, natomiast 19 członków stanowiło Kolegium Rektorskie PWSZ, 
Senator oraz przedstawiciele: MNiSW, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, Starosty Krośnieńskiego i Rady Miasta Krosna 
oraz 9 przedstawicieli znaczących podmiotów gospodarczych funkcjonujących na 
lokalnym rynku. Na posiedzenia Konwentu zapraszanych było około 120 gości, tj. 
przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści, przedstawiciele znaczących 
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podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa 
podkarpackiego, wójtowie i starostowie gmin i powiatów południowej części 
województwa podkarpackiego. W pracach Konwentu uczestniczyli również 
dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów funkcjonujących w PWSZ. Na 
posiedzeniach Konwentu w dniach 13 listopada 2012 r. i 26 listopada 2013 r. 
poruszane były m.in. informacje o kierunkach kształcenia w świetle potrzeb 
lokalnego rynku pracy, o bazie laboratoryjnej i działalności inwestycyjnej Uczelni, 
a także sprawy dotyczące współpracy pomiędzy Uczelnią, a podmiotami 
zewnętrznymi oraz studenckich praktyk zawodowych;  

c) W oparciu o umowy dotyczące studenckich praktyk zawodowych, co zostało 
przedstawione w pkt 2.9. niniejszego wystąpienia pokontrolnego; 

d) Poprzez organizowanie wspólnych z interesariuszami zewnętrznym 
przedsięwzięć typu sympozja, konferencje, odczyty, spotkania popularno-
naukowe. 

  [Dowód, akta kontroli str. 333, 681-699]    

W gronie jednostek administracji państwowej i samorządowej, największa 
współpraca Uczelni realizowana była z Miastem Krosno. W ramach wspólnych 
działań realizowane były przedsięwzięcia popularno-naukowe, w tym m.in. otwarte 
wykłady i odczyty z zakresu prawa, ekonomii, techniki, działalności gospodarczej, 
współpracy międzynarodowej, a także praktyki w szkołach krośnieńskich dla 
studentów kierunków pedagogicznych. 

W grupie interesariuszy przedsiębiorców największa współpraca Uczelni 
realizowana była z Nowym Stylem sp. z o.o. w Krośnie i Krośnieńskim 
Przedsiębiorstwem Budowlanym S.A. w Krośnie. W ramach współpracy m.in. 
opracowywano programy kształcenia studentów, realizowano prace badawczo-
rozwojowe oraz badania naukowe w zakresie biodegradacji tkanin. Uczelnia 
współpracowała także z grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących 
Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa poprzez udział w programie 
sektorowym INNOLOT, którego celem jest finansowanie badań naukowych oraz 
prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.  

  [Dowód, akta kontroli str. 700-702]   

2.4. W kontroli ustalono, że Uczelnia zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, zapewniała udział przedstawicieli pracodawców 
w opracowywaniu programów kształcenia poszczególnych kierunków studiów. 
Analiza dokumentów wykazała, że programy kształcenia kierunków studiów, na 
etapie ich opracowywania lub ich zmiany, były konsultowane z interesariuszami 
zewnętrznymi, co przedstawiono poniżej: 

− programy kształcenia na kierunkach funkcjonujących w ramach Instytutu 
Humanistycznego zostały dostosowane do potrzeb rynku pracy. Analiza rynku 
pracy opierała się na badaniach innych podmiotów zewnętrznych oraz na 
własnej ankiecie przeprowadzonej wśród potencjalnych przyszłych pracodawców 
w zakresie jakiej wiedzy i umiejętności oczekują od przyszłych pracowników - 
absolwentów PWSZ oraz jak oceniają proces organizacji praktyk zawodowych. 
Zakłady funkcjonujące w ramach tego Instytutu zatrudniały jako wykładowców 
wiele osób posiadających bogate doświadczenie zawodowe zdobyte głównie 
w szkołach i przedszkolach, a także współpracowały z wieloma placówkami 
oświatowymi, gdzie studenci PWSZ odbywali praktyki zawodowe. Zakład Filologii 
rosyjskiej PWSZ organizował też spotkania z pracodawcami, w trakcie których 
poruszano kwestie udoskonalenia planu studiów, np. spotkanie z Naczelnikiem 
Urzędu Celnego w Krośnie bądź przedstawicielami Komendy Bieszczadzkiego 
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Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Zakład Pedagogiki zorganizował m.in. 
spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych funkcjonujących na terenie 
Krosna, w trakcie którego poruszane były sprawy dotyczące programu 
kształcenia i praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika, pod względem 
oczekiwań pracodawców;  

− program kształcenia kierunku Rolnictwo, analizowany był przez Radę 
Konsultacyjną, którą stanowili: przedstawiciele Uczelni, absolwenci tego kierunku 
studiów zatrudnieni w podmiotach zajmujących się problematyka rolniczą oraz 
przedstawiciele pracodawców i organizacji rolniczych w tym: Podkarpackiej Izby 
Rolniczej w Boguchwale, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych stacja w Dukli, Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Podkarpackiego Oddziału Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Agencji 
Rynku Rolnego Oddział w Rzeszowie, Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Korczynie oraz przedstawiciele gospodarstw rolnych; 

− program kształcenia kierunku Pielęgniarstwo opiniowany był przez organizacje 
zawodowe oraz przez pracodawców działających w służbie zdrowia, w tym 
przez: Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie KOŁO przy Szpitalu w Krośnie, Wojewódzki Szpital Podkarpacki 
w Krośnie,  

− program kształcenia kierunku Towaroznawstwo konsultowany był przez: 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie, Herbarium Zakonu 
Ojców Franciszkanów w Panewnikach, Krośnieńską Hutę Szkła w Krośnie, 
Centralny Oddział Badania Odmian Roślin Uprawnych stacja w Dukli, Nowy Styl 
Group w Krośnie, Urząd Celny w Krośnie,   

− program kształcenia kierunku Budownictwo opiniowany był przez Firmę WAFRO 
w Brzozowie, Inżynierię Rzeszów S.A. w Rzeszowie, Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Politechnikę Rzeszowską, 

− program kształcenia kierunku Informatyka opiniowany był przez Netcom 
w Krośnie, Mikrotech S.A. w Krośnie oraz Fabrykę E-Biznesu w Rzeszowie, 

− program kształcenia kierunku Wychowania Fizycznego konsultowany był przez 
Komisję Programową działająca przy tym kierunku w PWSZ, w której zasiadali 
przedstawiciele PWSZ oraz przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych branży 
sportowej. Dodatkowo opinie o tym programie wyrazili Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Krośnie, Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki w Krośnie, Miejski 
Zespół Szkół nr 1 w Krośnie oraz 2 Szkoły Podstawowe w Iwli i Zręcinie, 

− program kształcenia kierunku Turystyka i Rekreacja konsultowany był z PTTK 
Oddziałami w Sanoku i Krośnie oraz z 4 biurami podróży działającymi na 
lokalnym rynku. Ponadto w Zakładzie Turystyki i Rekreacji PWSZ prowadzone 
były działania zmierzające do powołania Komisji Programowej, którą stanowić 
mieli przedstawiciele Uczelni i przedstawiciele pracodawców branży turystycznej, 

− kierunek Mechaniki i Budowy Maszyn, uzyskał „Raport uznania wiedzy” 
stwierdzający, że 7 z 17 modułów tematycznych niezbędnych do uzyskania 
licencji „PART-66 uprawnień personelu obsługi technicznej statków 
powietrznych”, może zostać zaliczone absolwentom PWSZ w oparciu 
o zrealizowany program studiów. Uznanie to było możliwe po skonfrontowaniu 
programu studiów tego kierunku z wymogami określonymi przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego.  

  [Dowód, akta kontroli str. 704-779]   

Jak wyjaśnił Dyrektor Instytutu Politechnicznego (Pełnomocnik Rektora ds. 
kontaktów z pracodawcami), opiniowanie programów studiów pozostałych 
kierunków, a także w części ww., odbywało się w trakcie spotkań roboczych bądź 
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krótkich bezpośrednich kontaktów z pracodawcami, w tym także z pracodawcami 
którzy przyjmowali studentów na praktyki. Kontakty ograniczały się do rozmów 
bezpośrednich i telefonicznych lub drogą elektroniczną. Dyrektor stwierdził, że 
dokumentacja z tych spotkań w krótkim czasie jest trudna do odnalezienia, 
a w części wykonanych ankiet i roboczych notatek po przeanalizowaniu została 
zniszczona.   
Dyrektor podkreślił, że w procesie przygotowania planów studiów poszczególnych 
kierunków i specjalności uczestniczyli zatrudnieni w Uczelni praktycy 
z doświadczeniem zdobytym poza PWSZ. Dlatego też w wielu przypadkach – wg 
Dyrektora – przygotowane plany studiów nie wymagały dalszych konsultacji, co 
potwierdziły opinie wyrażone przez praktyków spoza Uczelni.   

  [Dowód, akta kontroli str. 704-705]   

2.5.  W okresie objętym kontrolą, Uczelnia w celu zaliczenia do minimum 
kadrowego, zatrudniała 8 wykładowców na podstawie przepisu art. 9a ust. 3 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Po 2 takich wykładowców zatrudniono na 
Kierunkach: Informatyka, Wychowanie Fizyczne, Mechanika i Budowa Maszyn, 
Budownictwo. Osoby te posiadały udokumentowany staż pracy w podmiotach 
zewnętrznych lub posiadały specjalistyczne uprawnienia np. kierowania 
i nadzorowania robót budowlanych, projektowania, uprawnienia instruktorskie 
różnych dyscyplin sportowych. 

W badanym okresie, Uczelnia na wszystkich kierunkach studiów zatrudniała średnio 
ok. 277 wykładowców, w tym ok. 130 wykładowców posiadających oprócz wiedzy 
teoretycznej, także doświadczenie zawodowe (praktyczne) zdobyte poza Uczelnią.   

  [Dowód, akta kontroli str. 800-806]   

2.6.  W latach 2012 – 2014 (do końca września) Uczelnia nie posiadała 
wyodrębnionej jednostki (komórki) organizacyjnej odpowiedzialnej za praktyki 
studenckie. Sprawy w tym zakresie prowadzone były przez Dział Studiów PWSZ 
oraz opiekunów praktyk poszczególnych kierunków studiów.  

  [Dowód, akta kontroli str. 807]   

2.7.  Zarządzeniem nr 43/13 Rektora PWSZ z dnia 29 października 2013 r. 
wprowadzono nowy Regulamin Praktyk Studenckich, który określał m.in. 
organizację praktyk studenckich, warunki jej zaliczenia, nadzór nad przebiegiem 
praktyk, obowiązki studentów odbywających praktyki i obowiązki opiekunów praktyk 
oraz dokumentację z przebiegu praktyk. Wcześniej w Uczelni obowiązywał 
Regulamin praktyk zawodowych, wprowadzony uchwałą nr 53/00 Senatu PWSZ 
z dnia 14 grudnia 2000 r.   

Zarządzeniem nr 21/11 Rektora PWSZ z dnia 1 października 2011 r. określono 
stawki wynagrodzenia osób spoza Uczelni sprawujących opiekę nad praktykantami. 
Uchwałami Senatu PWSZ nr 38/01 z dnia 6 września 2001 r. i nr 21/02 z dnia 12 
września 2002 r. określono zasady wynagradzania, a zarządzaniem nr 47/13 z dnia 
19 grudnia 2013 r. Rektora PWSZ określono stawki wynagrodzeń, dla opiekunów 
praktyk będących pracownikami Uczelni. 

  [Dowód, akta kontroli str. 808-827]    

Odnośnie opiniowania programów praktyk pod względem ich zbieżności 
z potrzebami podkarpackiego rynku pracy, Prorektor ds. Studiów PWSZ wyjaśnił, że 
praktyki stanowią jeden z elementów programu studiów i są niezbędne do uzyskania 
zaliczenia kolejnych semestrów. Stanowiąc część programu studiów, programy 
praktyk zawodowych były opiniowane przez zewnętrznych interesariuszy pod kątem 
ich zbieżności z potrzebami podkarpackiego rynku pracy, w więc nie ma 
konieczności poddawania ich odrębnym konsultacjom.   

  [Dowód, akta kontroli str. 835]   
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2.8.  Zgodność przebiegu praktyki z jej programem była w szczególności 
monitorowana przez Uczelnię poprzez dokumentację praktyki prowadzoną przez 
studentów w dzienniczkach praktyk oraz przez potwierdzenia odbycia praktyk 
wystawiane przez podmioty, w których studenci odbywali praktyki. Taki sposób 
kontroli zgodności praktyk z przyjętymi złożeniami wynikał z Regulaminu Praktyk 
Studenckich, o którym mowa w pkt. 2.7. niniejszego wystąpienia. Zgodnie z § 3 ust. 
3 tego Regulaminu, student w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyki zobowiązany 
był złożyć u opiekuna praktyk studenckich, obowiązującą w danym zakładzie 
dokumentację stanowiącą podstawę zaliczenia praktyki tj. dzienniczek praktyk lub 
potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej.   

Ponadto opiekunowie praktyk, zgodnie z § 6 ust. 3 ww. Regulaminu, w trakcie 
praktyk studenckich dokonywali ich wizytacji i hospitacji w zakładach pracy, 
w których były one realizowane. Przeprowadzone wizytacje i hospitacje były 
odnotowywane przez opiekunów w dzienniczkach praktyk studentów, poprzez 
zamieszczenie stosownej adnotacji.   

  [Dowód, akta kontroli str. 812-819, 828-834, 836-855]   

Prorektor ds. Studiów PWSZ wyjaśnił m.in., że najczęściej stosowanymi metodami 
nadzoru nad praktyką była wizytacja w zakładzie pracy, a w odniesieniu do 
zakładów znajdujących się w znacznej odległości od Uczelni, także kontrola 
telefoniczna, dokonywana przez telefon służbowy w zakładzie pracy. Prorektor 
zaznaczył, że niektórzy opiekunowie, mimo iż nie mieli takiego obowiązku, 
sporządzali zestawienia odbytych wizytacji w miejscu odbywania praktyk przez 
studentów, gromadzili robocze notatki lub tworzyli arkusze obserwacyjne, służące 
później do oceny i analizy jakości praktyk.   

   [Dowód, akta kontroli str. 836-837]   

2.9.  W okresie objętym kontrolą, Uczelnia była stroną 89 umów dotyczących 
współpracy, co przedstawiono w pkt 2.1.- 2.3. lit. a), niniejszego wystąpienia. 
Spośród nich, 52 umowy zawarte z jednostkami administracji oraz z podmiotami 
gospodarczymi, przewidywały możliwość odbycia praktyk zawodowych.  

Praktyki zawodowe, na wszystkich kierunkach oprócz Pielęgniarstwa, realizowane 
były przez studentów na podstawie indywidualnych lub grupowych umów zawartych 
pomiędzy Uczelnią a zakładami pracy, które określały m.in.: obowiązki zakładu 
pracy przyjmującego studentów na praktyki zawodowe, obowiązki Uczelni, 
uprawnienia zakładu pracy w sytuacjach, gdy studenci odbywający praktykę naruszą 
dyscyplinę pracy.  

W latach 2012-2014 (do końca września) Uczelnia zawarła łącznie 827 umów 
o indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe studentów: z tego: 44 umowy 
dotyczące praktyk studentów kierunków Instytutu Kultury Fizycznej, 630 umów 
dotyczących praktyk studentów kierunków Instytutu Politechnicznego, 75 umów 
dotyczące praktyk studentów kierunków Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej 
(z wyjątkiem Kierunku Pielęgniarstwa) i 78 umów dotyczące praktyk studentów 
kierunków Instytutu Humanistycznego.  

W zakresie praktyk studentów kierunku Pielęgniarstwa, Uczelnia w okresie objętym 
kontrolą, posiadała umowy zawarte z 23 podmiotami świadczącymi usługi ochrony 
zdrowia i opiekuńcze itp., tj. ze szpitalami, z Domami Pomocy Społecznej, 
z niepublicznym zakładami opieki zdrowotnej, z indywidualnymi praktykami 
pielęgniarskimi, z uzdrowiskami itp. Na podstawie tych umów, Uczelnia kierowała 
studentów kierunku Pielęgniarstwa na praktyki zawodowe.  
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Oprócz ww. umów, w okresie objętym kontrolą, PWSZ zawarła 33 umowy, 
w ramach programu Erasmus, dotyczące praktyk zawodowych studentów 
w zagranicznych przedsiębiorstwach. Na podstawie tych umów 33 studentów PWSZ 
odbyło praktyki zagraniczne, w tym 5 studentów – w 2012 r. i po 14 studentów 
w 2013 r. i 2014 r. (do końca września). Praktyki te realizowane były w Austrii, 
w Hiszpanii, w Niemczech, w Grecji i w Irlandii.   

  [Dowód, akta kontroli str. 670-678, 856-885]   

Odnośnie dotychczas napotkanych i ewentualnych potencjalnych przyszłych 
problemów dotyczących praktyk zawodowych studentów, Prorektor ds. Studiów 
PWSZ, wskazał m.in.: 
− zbyt małe zaangażowanie części przedsiębiorców w realizację planu praktyk, co 

skutkowało „marnotrawieniem czasu” zarówno studenta, jak i ich samych, 
spowodowane nieutożsamianiem się przedsiębiorców z procesem 
dydaktycznym, złą organizacją pracy, brakiem wynagrodzenia za szkolenia, 

− niechęć przyjmowania studentów na praktyki przez firmy stosujące 
zaawansowane technologie, które studentów traktują jako osoby 
niedoświadczone, stanowiące dodatkowe obciążenie dla podmiotu,   

− niechęć przyjmowania studentów na praktyki przez prywatnych przedsiębiorców 
wynikająca z braku dodatkowych stanowisk pracy, konieczności przeszkolenia, 
obowiązek ubezpieczenia OC i NW, potrzeby wyznaczenia koordynatora praktyki 
i wypełniania dzienniczków praktyk, 

− ochronę informacji – firmy niechętnie zaznajamiały praktykantów z miejscami, 
gdzie realizowany był proces technologiczny będący ich projektem autorskim, 

− brak ciągłości we współpracy – firmy nie chciały deklarować systematycznego 
przyjmowania studentów - wolały każdorazowo zawierać umowy dla konkretnego 
studenta, tłumacząc to m.in. zmienną sytuacją na rynku, 

− w małych firmach brak osób, które mogłyby merytorycznie kontrolować przebieg 
praktyki, a także problemy z zapewnieniem studentowi stanowiska pracy, 

− niskie wynagrodzenie dla zakładowych opiekunów praktyk za opiekę 
merytoryczną nad praktykantem i brak dochodu dla firm powodujące 
niezadowolenie ze strony podmiotów przyjmujących praktykantów, 

− przypadki angażowania studentów do działań nieujętych w programie praktyk np. 
do prac porządkowych. 

Prorektor w złożonym wyjaśnieniu podał 10 wniosków do realizacji przez Uczelnie, 
które w znacznym stopniu przyczyniłyby się do zminimalizowania problemów 
związanych z praktykami zawodowymi studentów. Ponadto Prorektor wskazał na 
potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych (prawnych i finansowych), 
eliminujących problemy dotyczące praktyk zawodowych studentów, tj. 
w szczególności: 
− wprowadzenie regulacji prawnych określających przywileje dla podmiotów 

umożliwiających realizację studenckich praktyk zawodowych – wprowadzenie 
regulacji umożliwiających i obligujących ww. podmioty do zatrudniania studentów 
na okres realizacji praktyk zawodowych, 

− wprowadzenie mechanizmów finansowych dla podmiotów zapewniających 
realizację zawodowych praktyk studenckich (zapewnienie środków finansowych 
na pokrycie kosztów wynagrodzeń studentów realizujących praktykę 
i wynagrodzeń opiekunów praktyk ze strony pracodawcy oraz na pokrycie 
kosztów ubezpieczenia), 

− zapewnienie środków finansowych przez MNiSW na pokrycie kosztów 
funkcjonowania w Uczelni Biura Karier i Biura Praktyk Zawodowych zajmujących 
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się kompleksowo organizacją i obsługą studenckich praktyk zawodowych oraz 
kontaktami z pracodawcami. 

  [Dowód, akta kontroli str. 886-893]   

2.10.  W okresie objętym kontrolą, w PWSZ nie funkcjonowały mechanizmy 
związania studentów z potencjalnymi pracodawcami typu ciągłość praktyk 
w następnych latach lub umowy w sprawach stypendiów fundowanych.  

Jak wyjaśnił Prorektor ds. Studiów PWSZ, umowy dotyczące praktyk zawodowych 
zawierane były indywidualnie dla każdego studenta (grupy studentów) i dotyczyły 
one konkretnych lat akademickich. Prorektor stwierdził, że w ramach projektu 
„Studia inżynierskie na kierunkach zamawianych w PWSZ” prowadzone są prace 
nad regulaminem płatnych staży, które funkcjonować będą od roku 2015. 
Przygotowywany regulamin promować będzie w rozdziale staży studentów, którzy 
podejmą staż w firmach związanych z PWSZ długotrwałymi umowami o współpracę.  
W ramach ww. projektu „Studia inżynierskie na kierunkach zamawianych w PWSZ” 
Uczelnia w roku akademickim 2014/2015 planuje realizację 70 staży krajowych 
i zagranicznych, w tym: 10 trzymiesięcznych staży zagranicznych, 30 
trzymiesięcznych staży krajowych i 30 jednomiesięcznych staży krajowych.  
W latach poprzednich Uczelnia nie realizowała płatnych staży w przedsiębiorstwach.  

  [Dowód, akta kontroli str. 894-896]   

2.11.  W latach 2012-2014 (do końca września), Uczelnia uczestniczyła w 38 
przedsięwzięciach typu targi pracy i festiwale pracy, z tego: 
− 9 przedsięwzięć zorganizowała Uczelnia. Były to m.in.: Noce Nauki, Festiwale 

Nauki, Międzynarodowy Festiwal Młodzieży, Spotkanie promocyjne kierunków 
matematycznych, przyrodniczych i technicznych pod patronatem MNiSW, Forum 
Nowoczesna Szkoła Ponadgimnazjalna i Uczelnia – w poszukiwaniu wspólnych 
idei; 

− 10 przedsięwzięć zorganizowanych przez samorządy oraz uczelnie wyższe, 
w tym: Festiwal Nauki w Jaśle, Klimaty z PWSZ, Targi Agrobieszczady, 
Przemyskie Targi Edukacji i Pracy, Jarmark Zawodów, Spotkania Informacyjne 
w WUP w Rzeszowie, Targi Edukacyjne w Brzozowie; 

− 19 przedsięwzięć zorganizowanych przez podmioty komercyjne, w tym: 
Międzynarodowe Targi Rzeszowskie, Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 
Krosno-Sanok-Brzozów-Jasło-Mielec-Przemyśl, Kanwy Przedsiębiorczych.  

[Dowód, akta kontroli str. 897-931]   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenia Najwyższej Izby Kontroli Uczelnia przejawiała aktywność i podejmowała 
odpowiednie działania w zakresie współpracy z innymi podmiotami.  
Współpraca ta realizowana była w różnych formach, tj. w oparciu o zawarte 
porozumienia, poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć typu sympozja, 
konferencje, odczyty, spotkania popularno-naukowe, oraz realizację praktyk 
studenckich. Na szczególną uwagę zasługuje fakt funkcjonowania w Uczelni od 
2000 r. Konwentu, w skład którego wchodzili przedstawiciele interesariuszy 
zewnętrznych, mimo że ustawa nakazywała jego powołanie dopiero od października 
2011 r. W ramach prac Konwentu poruszane były m.in. tematy dotyczące 
programów kształcenia pod względem potrzeb lokalnego rynku pracy.  
Programy kształcenia poszczególnych kierunków studiów były konsultowane 
z podmiotami (pracodawcami) zewnętrznymi. 
W ramach minimum kadrowego, na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, Uczelnia zatrudniała 8 wykładowców. Na szczególne 
uznanie zasługuje fakt wysokiego współczynnika zatrudnionych wykładowców, 
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którzy posiadali doświadczenia praktyczne (zawodowe) zdobyte poza Uczelnią. 
Zdaniem NIK miało to pozytywny wpływ na zawodowy charakter kształcenia 
studentów.   
Praktyki zawodowe studentów realizowane były w zakładach pracy na podstawie 
umów zawartych pomiędzy Uczelnią a tymi podmiotami. NIK dostrzega działania 
PWSZ dotyczące organizacji praktyk, mimo występujących w tym zakresie 
problemów, wskazanych w trakcie niniejszej kontroli. Pozytywnie należy oceniać 
działania Uczelni, w zakresie nadzoru nad przebiegiem praktyk zawodowych 
poprzez ich bezpośrednie wizytacje i hospitacje w miejscach ich wykonywania. 
PWSZ poprzez udział i organizację targów i festiwali pracy, prowadziła działania  
promujące Uczelnię, jednakże ich skuteczność okazała się niewystarczająca, na co 
wskazuje malejąca liczba studentów.    

3.    Działalność PWSZ związana z prowadzeniem doradztwa zawodowego 
oraz wspierania decyzji w zakresie dalszej nauki i kariery (akademickie biura 
karier, inkubatory przedsiębiorczości) 

3.1.   W okresie objętym kontrolą, Uczelnia realizowała działania dotyczące 
doradztwa zawodowego dla studentów przez Biuro Karier PWSZ, które w badanym 
okresie znacznie zwiększyło swoją aktywność w zakresie poradnictwa edukacyjno-
zawodowego i warsztatów aktywizujących, a także, co przedstawiono w pkt 3.2. 
wystąpienia, w zakresie pozyskiwania ofert pracy dla absolwentów. 

W 2012 r. Biuro Karier zorganizowało 6 grupowych spotkań doradztwa 
zawodowego, w których uczestniczyło 60 studentów. Tematyka tych spotkań 
dotyczyła m.in. testów psychologicznych, kwestionariuszy zainteresowań 
zawodowych, poradnictwa z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz 
umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych. 

Biuro Karier PWSZ w 2013 r. zorganizowało 6, a w 2014 r. 9 grupowych spotkań 
doradztwa zawodowego, w których uczestniczyło odpowiednio: ok. 140 i 400 
studentów. Były to m.in. następujące przedsięwzięcia: Kanwy Przedsiębiorczych, 
Prezentacje wizerunku współczesnego pracownika, warsztaty i seminaria „Zanim 
podejmiesz pracę”, spotkania informacyjne nt. usług sieci EURES, warsztaty 
„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej”. Tematem tych spotkań były 
zagadnienia dotyczące poradnictwa edukacyjno-zawodowego i warsztaty 
aktywizujące.      

  [Dowód, akta kontroli str. 932-951]   

3.2.   W latach 2012-2014 Biuro Karier w zakresie swojej działalności m.in. 
gromadziło (pozyskiwało) oferty pracy dla studentów i absolwentów PWSZ.  

W roku 2012 Biuro pozyskało od Centrum Technicznego BWI Poland Technologies 
sp. z o.o. w Krakowie oddział w Krośnie, ofertę praktyk płatnych dla studentów 
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz ofertę stażu płatnego na stanowisku 
Asystent Inżyniera. Poza tym działalność Biura w 2012 r. w zakresie poszukiwania 
ofert pracy, przede wszystkim ograniczała się do współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Krośnie (PUP) i przekazywania studentom informacji o ofertach 
pracy dostępnych w PUP.      

W 2013 Biuro Karier pozyskało 9 ofert pracy, w tym m.in: telefoniczny doradca 
klienta – oferta skierowana do studentów wszystkich kierunków, administracja 
systemu SAP – oferta skierowana do studentów i absolwentów kierunku Informatyki, 
specjalista ds. logistyki – miejsce pracy Krosno, pielęgniarz/pielęgniarka praca 
w Irlandii i w Szwajcarii – oferta skierowana do studentów i absolwentów kierunku 
Pielęgniarstwa, Inżynier/technik mechanik z dobrą znajomością języka niemieckiego 

Opis stanu 
faktycznego 
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– praca w Niemczech, oferta pracy dla studentów skierowana przez firmę Merkury 
Market, oraz oferty pracy wakacyjnej (sezonowej) na podstawie umowy zlecenia. 
Z ww. ofert pracy w 2013 r. skorzystało 16 studentów z wakacyjnej oferty pracy oraz 
1 absolwent skorzystał z oferty pracy specjalisty ds. logistyki.  

W 2014 r. Biuro Karier pozyskało 53 oferty pracy, 12 ofert praktyk i 5 ofert staży, 
w tym m.in. piloci wycieczek – oferta skierowana do studentów kierunku Turystyki 
i Rekreacji, praca dla pielęgniarek w Niemczech i Szwajcarii – oferta skierowana do 
absolwentów kierunku Pielęgniarstwa, praca dla operatora CNC – oferta Zakładu 
Produkcyjno-Remontowego Energetyki sp. z o.o. w Jedliczu. Za pośrednictwem 
Biura Karier w oparciu o przedstawiane oferty: 19 absolwentów zatrudnionych 
zostało w firmie Merkury Market, 1 absolwent zatrudniony został w Zakładzie 
Produkcyjno-Remontowym Energetyki w Jedliczu, 19 studentów na podstawie 
umów cywilnych zatrudniono w PWSZ w ramach oferty pracy wakacyjnej, 
2 studentów przyjęto na praktyki i 2 absolwentów przyjęto na staż, z których 1 został 
zatrudniony w firmie IDEOO sp. z o.o. w Rzeszowie, natomiast 3 studentów przyjęto 
na praktyki w firmie EBA sp. z o.o. w Krośnie.   

Informacje zwrotne dotyczące zatrudnienia absolwentów oraz przyjęcia na staże 
i praktyki, przekazywane były do Uczelni telefonicznie lub mailowo, w ramach 
współpracy z tymi podmiotami.  

  [Dowód, akta kontroli str. 932-951]   

3.3.  W okresie objętym kontrolą, Uczelnia nie prowadziła inkubatora 
przedsiębiorczości.  

Jak wyjaśnił Prorektor ds. Studiów PWSZ, Uczelnia partycypuje w projekcie Gminy 
Krosno w zakresie aplikacji o środki na budowę Miejskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, w którym PWSZ miałaby wydzieloną część. Inkubator PWSZ 
organizacyjnie podlegałby podmiotowi zarządzającemu Krośnieńskim Inkubatorem. 
Misją Inkubatora PWSZ byłaby aktywizacja młodych ludzi, w szczególności 
społeczności akademickiej, do zakładania i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Celem głównym działalności Inkubatora będzie promowanie działań 
innowacyjnych, zapewnienie początkującym przedsiębiorcom pomocy 
w uruchomieniu i prowadzeniu firm oferujących produkty lub usługi powstałe 
w wyniku wdrożenia nowej technologii i działań innowacyjnych.    

Odnośnie transferu technologii ustalono, że Retor PWSZ zarządzeniem nr 2/12 
z dnia 2 marca 2012 r., do realizacji badań naukowych i wykonania prac zleconych 
o charakterze badawczym, powołał 2 jednostki, które miały pełnić zadania 
realizowane przez Akademickie Centra Transferu Technologii. Były to: 
1) Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej, które zrealizowało 

projekty: 
− Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia innowacyjnej linii 

produktów nutraceutycznych, dla Greenground w Liszkach, 
− Opracowanie składu i przygotowanie receptury dla innowacji kosmetycznej, 

dla firmy Kosmetyki DLA sp. z o.o. w Płocku, 
2) Podkarpackie Centrum Obrabiarek Numerycznych i Mechatroniki, które wystąpiło 

nieskutecznie o realizację projektu „Nowoczesne techniki projektowania 
i wytwarzania – CAD/COM w szkole zawodowej” w ramach przetargu 
nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu 
dokształcającego dla nauczycieli Zespołu Szkół w Jedliczu” w ramach projektu 
realizowanego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, dofinansowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przetarg przeprowadzono 
w kwietniu 2014 r., a jego organizatorem był Powiat Krośnieński.   

 [Dowód, akta kontroli str. 952-955]   



 

27 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W ocenie NIK, działalność PWSZ w zakresie doradztwa zawodowego dla studentów 
i absolwentów, była odpowiednia. W Uczelni funkcjonowało Biuro Karier, które 
w okresie objętym kontrolą zwiększyło swoją aktywność w tym zakresie oraz 
związanym z pozyskiwaniem ofert pracy. Liczba studentów uczestniczących 
w zajęciach i warsztatach aktywizujących rokrocznie wzrastała, a także zwiększała 
się liczba absolwentów zatrudnionych za pośrednictwem Biura.   
Uczelnia nie prowadziła własnego inkubatora przedsiębiorczości, natomiast obecnie 
partycypuje w projekcie Miasta Krosno o środki na budowę Miejskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, w którym PWSZ miałaby wydzieloną część.  
Od 2 marca 2012 r. w PWSZ powołano 2 jednostki, które miały pełnić zadania 
realizowane przez Akademickie Centra Transferu Technologii, jednakże ich 
działalność w zakresie transferu technologii była niewielka. Do czasu niniejszej 
kontroli zrealizowano tylko dwa projekty oraz podjęto nieskuteczną próbę realizacji 
trzeciego projektu.  
 

4.   Realizacja wniosku pokontrolnego po poprzedniej kontroli NIK, 
przeprowadzonej w PWSZ.  

W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę 
P/12/128 Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne. 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 października 2012 r. (znak LRZ – 4101-13-
02/2012) zawarto wniosek pokontrolny dotyczący podjęcia działań w celu 
uchwalenia przez Senat PWSZ regulaminu zarządzania prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi oraz własności przemysłowej, a także zasad komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  

W kontroli ustalono, że ww. wniosek pokontrolny został zrealizowany. Senat PWSZ 
uchwałą Nr 46/14 z dnia 25 listopada 2014 r. uchwalił Regulamin, o który 
wnioskowała NIK w wystąpieniu pokontrolnym.    

Informację o podjętych działaniach w zakresie realizacji ww. wniosku, Uczelnia 
przekazała do Delegatury NIK w Rzeszowie dopiero 13 listopada 2014 r., tj. 
w trakcie niniejszej kontroli. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym informacja 
o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku bądź o przyczynach niepodjęcia 
tych działań, powinna zostać przekazana do NIK w terminie 21 od dnia jego 
przekazania.  

Według treści wyjaśnień Kanclerza PWSZ, odnośnie naruszenia ww. terminu 
poinformowania NIK o wykonaniu wniosku oraz o podjętych w tym celu działaniach,   
Uczelnia po otrzymaniu ww. wystąpienia pokontrolnego podjęła szereg działań 
zmierzających do rzetelnego wykonania wniosku pokontrolnego. Władze Uczelni 
przyjęły interpretację, że pismo informujące o zakończeniu prac nad opracowaniem 
Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz własności 
przemysłowej, a także zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz uchwalenia go przez Senat Uczelni, należy skierować do NIK 
dopiero po zakończeniu tych działań, tj. zakończonych podjęciem przez Senat 
stosownej uchwały. Jednocześnie Kanclerz podkreślił, że: intencją Rektora PWSZ 
nie była odmowa odpowiedzi na skierowane wystąpienie pokontrolne, ale rzetelne 
zastosowanie zaleceń NIK, zakończone informacją o uzyskanych efektach w postaci 
uchwalenia w PWSZ  Regulaminu zarządzania prawami (…).  

   [Dowód, akta kontroli str. 956-982]   
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na znacznym opóźnieniu (2 lata) 
w poinformowaniu NIK o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku, bądź 
o przyczynach niepodjęcia takich działań, w odniesieniu do terminu 21 dni,  
określonego w wystąpieniu pokontrolnym na podstawie art. 62 ustawy z dnia 23 
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

   [Dowód, akta kontroli str. 956-982]   

Niepoinformowanie przez Rektora PWSZ, Najwyższej Izby Kontroli o podjętych 
działaniach w celu realizacji wniosku pokontrolnego lub o przyczynach nie podjęcia 
tych działań, stanowiło naruszenie obowiązku wynikającego z art. 62 ustawy o NIK. 
Działanie takie należy ocenić także jako nierzetelne, gdyż pouczenie o tym 
obowiązku jednoznacznie zostało zapisane w ww. wystąpieniu pokontrolnym.  
W związku z powyższym, NIK stwierdza, że w sytuacji przedstawionej 
w wyjaśnieniach Kanclerza, Rektor PWSZ zobowiązany był do udzielenia informacji 
w tym zakresie.   
W świetle udzielonych wyjaśnień oraz faktu, iż przedmiotowy wniosek pokontrolny 
został zrealizowany, NIK nie kwalifikuje tej nieprawidłowości jako czynu określonego 
w art. 98 ustawy o NIK.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK 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              grudnia 2014 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
 Wiesław Motyka  Roman Chrząszcz 

 główny specjalista k.p. 
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4 Dz. U. z 2012 r. poz.82 ze zm.  
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